
W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Joke Ploegmakers-
Renders 
KBO-vrijwilliger 
2016

Gerwen-
Nederwetten 
Loop voor het 
tweede jaar 
georganiseerd

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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uw waardecheque!
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A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Projectweek 
over afval op 
de Dassenburcht 
afgerond

Jaargang 59 • Nr. 12 • 23 maart 2017

T

HUIS VERKOPEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Zomertijd
In de nacht van zaterdag 25 op 
zondag 26 maart gaat om 02.00 
uur de klok één uur vooruit!

Alle Nuenenaren mogen gratis gaan kijken

Verloren gewaande Van Goghs 
weer terug in Amsterdam
Door Caroline van Nes

wee belangrijke stukken Nederlands erfgoed zijn terug waar ze 
thuishoren: in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Sinds 21 maart 
zijn Van Goghs ‘Zeegezicht bij Scheveningen’ en ‘Het uitgaan van de 
Hervormde kerk te Nuenen’, na veertien jaar weer te zien in het 

museum. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussema-
ker, opende afgelopen dinsdag de tijdelijke tentoonstelling ‘Van Gogh 
keert terug’. De werken zijn in redelijk goede conditie en worden tentoon-
gesteld in de staat zoals zij werden gevonden in Italië. 

Het is een bijzonder verhaal. Twee 
schilderijen werden in december 2002 
gestolen uit het Van Gogh Museum in 
Amsterdam. Niemand rekende er 
meer op ze ooit nog te zien. Maar bijna 
veertien jaar later werden ze, na enor-
me inspanning van de Italiaanse auto-
riteiten, toch teruggevonden bij de 
maffia, in de buurt van Napels. Het 
Van Gogh Museum is daar zo blij mee, 

dat alle inwoners van Nuenen zijn uit-
genodigd om ‘ons’ schilderij weer te 
komen bewonderen. Op 5, 8 en 13 
april organiseert het Vincentre busrei-
zen naar het Van Gogh Museum. En-
tree voor het museum is gratis, alleen 
de busreis hoeft te worden betaald.

Het uitgaan van de Hervormde kerk 
van Nuenen
Van Gogh maakte dit schilderij begin 
1884. Zijn moeder had haar dijbeen 
gebroken en moest het bed houden. 
Ze kon lange tijd niet naar het kerkje, 
waar haar man dominee was. Het was 
het allereerste schilderij voor zijn ou-
ders en waarschijnlijk ook het eerste 
voltooide schilderij dat hij in Nuenen 
maakte. Dit schilderij van het kerkje 
behoort samen met de Aardappel-
eters en dat van de pastorie, tot de 
meest bekende werken uit Vincents 
Nuenense periode. Halverwege 1885 
voegt Vincent diverse mensen toe. De 
middelste vrouw van het groepje van 
drie op de voorgrond draagt een Bra-
bantse rouwfalie (zwarte hoofd-
schouderdoek). Ook de drie personen 
vlakbij de kerkdeur hebben zo’n rouw-
doek. De rouw heeft alles te maken 
met het overlijden van zijn vader be-
gin 1885. 

Met de bus naar ‘de verloren zoon’
Het Vincentre organiseert drie busrei-
zen naar Amsterdam, opstappen in het 
centrum van Nuenen, uitstappen pal 
voor de deur van het Van Gogh Muse-
um. Dat is gemakkelijker reizen dan 
met de trein, bus en tram. Tijdens deze 
busreizen gaat er een reisleider vanuit 
Vincentre mee. Hij vertelt alvast het 
nodige over de twee schilderijen en 
toont een filmpje over de vondst van 
het schilderij. Bij succes worden er 
meer busreizen georganiseerd. 

Op woensdag 5 april vertrekt de bus 
om 10.30 uur vanaf het Vincent van 
Goghplein. Rond 12.00 uur bent u op 
het Museumplein in Amsterdam. 
Daar hebt u eerst nog een paar uurtjes 
de tijd voor uzelf. Nog even naar het 
Rijks of Stedelijk Museum of langs de 
grachten wandelen, winkelen in de PC 
Hooft of gewoon een terrasje pikken? 
Aan u de keuze!

Zorg wel dat u om 15.30 uur bij de 
groepsingang van het Van Gogh Mu-
seum bent. Dan kunnen we als groep 
direct naar binnen lopen. Dat is een 
echte VIP-behandeling vergeleken met 
de andere bezoekers, die soms lange 
tijd in de rij moeten staan. Om 17.00 
uur vertrekt de bus weer naar Nuenen, 
waar we rond 19.00 uur aankomen. 
Op zaterdag 8 april vertrekt de bus om 
9.30 uur vanaf het Vincent van Gogh-
plein. Rond 11.30 uur bent u bij het 
Van Gogh Museum. Vanaf 13.00 uur 
hebt u tijd voor uzelf tot 16.30 uur, dan 
vertrekt de bus weer naar Nuenen, 
waar we rond 18.00 uur aankomen. 
Op donderdag 13 april vertrekt de bus 
om 8.30 uur vanaf het Vincent van 
Goghplein. Rond 10.30 uur bent u bij 
het museum. Om 16.00 uur vertrekt 
de bus weer, rond 18.00 uur bent u te-
rug in Nuenen. 
Kaartjes voor de bus à € 18,50 per per-
soon koopt u in het Vincentre.

Nuenense Inge van Grinsven winnaar    
van het Archipel Muziekconcours 2017

ble. In 2015 is zij aangenomen aan de 
Young Musicians Academy op het 
conservatorium van Tilburg. Daar 
heeft zij les van Ernestine Stoop. Remy 
van Kesteren is een groot voorbeeld 
voor Inge. Ze heeft hem diverse malen 
ontmoet en heeft een masterclass van 
hem gevolgd.
Na de middelbare school wil Inge 
graag verder gaan studeren aan het 
conservatorium.

 
Zesendertig kandidaten hebben in vier voorrondes en twee halve finales 
hun talent kunnen laten horen aan de cliënten van Archipel op diverse loca-
ties. Op zondag 19 maart hebben zes jonge musici, in de geweldige finale 
van het Archipel Muziekconcours, op het podium gestaan van het Muziek-
gebouw Eindhoven.

Met een prachtig en ontroerend op-
treden heeft Inge van Grinsven (16 
jaar) het Muziekconcours 2017 ge-
wonnen. Zij heeft hiervoor, uit han-
den van Archipel bestuurder Anton 
Metske, de chèque van € 1.000,- ont-
vangen. 

Inge speelde:
•	 Elegie	 pour	 la	 mort	 d’un	 berger	

van Bernard Andrès
•	 Au	Matin	van	Marcel	Tournier

Tweede prijs (€ 500,-) ging naar cellist 
Thomas Prechal (12 jaar) en de derde 
prijs (€ 200,-) naar pianiste Jiwani 
Ledder (10 jaar). Andere finalisten wa-
ren: Alan Mukriani - viool - 10 jaar; 
Sara Rutten - gitaar - 18 jaar; Nina Ne-
derlof - dwarsfluit - 17 jaar. Extra toe-
gift werd tijdens het juryberaad ver-
zorgd door de winnaar van het 
Archipel Muziekconcours 2016, Ru-
ben Plazier, een muzikaal intermezzo 
op de vleugel.

Juryleden waren:
Saskia van Otterloo - celliste bij Phil-
harmonie Zuidnederland; Raf De Ke-
ninck - Director Music aan de Fontys 
School of Fine and Performing Arts in 
Tilburg; Lucas Vis - hoofdvakdocent 
cello van het Conservatorium Am-
sterdam; Mevrouw Hurx - cliënt van 
Archipel - groot liefhebster van klas-
sieke muziek en operettes. 

Inge van Grinsven is op 9 jarige leeftijd 
begonnen met harpspelen. De eerste 
jaren heeft zij lessen gevolgd bij Inge 
Frimout-Hei. Nog steeds maakt ze deel 
uit van haar Blue Planet Harpensem-

Directeur Van Gogh Museum Axel Rüger, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Jet Bussemaker met de Italiaanse politie. Foto: Frans van Maasakkers

Inloopcafé van O.C.N.
Het Ondernemers Contact Nuenen 
(OCN) organiseert een inloopcafé 
voor ondernemers in Nuenen op 
donderdag 23 maart van 17.00-
19.00 uur in restaurant Goesting, 
Park 61 in Nuenen.

Het OCN Ondernemerscafé geeft 
OCN en ondernemend Nuenen de 
mogelijkheid in een gezellige ambian-
ce bij te praten. Daarnaast kunnen on-
dernemers zich kort presenteren. Op 
23 maart neemt Mathijs Metselaars 
van Metselaars Makelaardij dit graag 
op zich.

Ondernemers die (nog) geen lid zijn 
van het OCN zijn ook van harte wel-
kom. Ondernemers die interesse heb-
ben om hun bedrijf kort voor te stel-
len, krijgen hiertoe de gelegenheid. De 
eigen bijdrage van € 10,- kan bij bin-
nenkomst worden betaald.
 



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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(laat staan waar) of bestaande woningen aangepast gaan worden. 
Of een combinatie van verbouwen en nieuwe tijdelijke huisvesting. 
Dat zijn de gemeente (en woningcorporaties) op dit moment juist 
aan het onderzoeken. Vast staat dat in de gemeente Nuenen 81 
vergunninghouders gehuisvest gaan worden - waar dat het beste 
kan, wordt nu onderzocht.

Hoe gaat de besluitvorming?
De tips en suggesties die inwoners tijdens de Inloopavonden hebben 
gegeven, worden aan een lijst toegevoegd. De locaties worden on-
derzocht in hoeverre deze uitvoerbaar zijn. Medio mei is duidelijk 
hoe en waar er extra woonruimte zou kunnen komen. Dan worden 
ook inwoners die in de directe omgeving van een mogelijke locatie 
wonen, uitgenodigd om over die locatie te komen praten. De ge-
meenteraad heeft het in zijn vergadering van 6 juli a.s. over de kaders 
van de huisvesting van de vergunninghouders. Daarna kan het col-
lege van burgemeester en wethouders 'omgevingsvergunningen' 
verlenen voor de huisvesting op exacte locaties. Vervolgens hebben 
belanghebbende inwoners vanzelfsprekend de mogelijkheid om 
formeel bezwaar te maken tegen deze omgevingsvergunningen die 
de huisvesting juridisch regelen. Tegen die tijd wordt daar uitgebreid 
over gecommuniceerd. Tot het afgeven van de omgevingsvergunning(en) 
is het afwachten en is er nog geen bezwaar mogelijk.

Streven: exta woonruimte eerlijk verdelen
Overigens: het streven is om de extra woonruimte 50-50 te verdelen 
over 'oude' en nieuwe Nuenenaren. Het is dus niet zo dat de vergun-
ninghouders eerder woonruimte krijgen aangeboden. De extra 
woonruimte komt ook ten goede aan mensen die al op de wachtlijst 
staan.

Meer informatie: kijk op: www.nuenen.nl bij Inburgering vergunning-
houders. Of stuur uw vraag naar: inburgerenvergunninghouders@
nuenen.nl
Bellen kan ook: 040 - 2 631 631.    

Sfeerbeeld van de eerste Inloopavond in Het Klooster in Nuenen op 7 maart jl.

GEMEENTELIJKE AANSLAGEN NUENEN 2017
Gewoonlijk ontvangt u uw gemeentelijke aanslagbiljet eind februa-
ri. Dit jaar ontvangt u die eind maart. Op deze aanslag staat (indien 
voor u van toepassing) vermeld:

•	 de	WOZ-beschikking	met	de	WOZ-waarde	van	het	object;
•	 het	bedrag	voor	de	Onroerende	zaakbelasting;
•	 het	bedrag	voor	het	Vastrecht	2017	afvalstoffenheffing;
•	 het	bedrag	voor	de	Reclamebelasting.	

De	rioolheffing	blijft	u	zoals	gewoonlijk	aan	Brabant	Water	betalen.

Op de achterzijde van het aanslagbiljet en op de bijsluiter vindt u 
nadere informatie over de verschillende belastingsoorten, de beta-
ling, de kwijtschelding en de mogelijkheden hoe en bij wie u bezwaar 
tegen deze aanslag kunt maken. Ook staat vermeld waar u inlich-
tingen kunt verkrijgen indien u nog vragen heeft. 

VERGUNNINGEN     
PERIODE 13-03-2017 EN 17-03-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie   Omschrijving 
Rullen	15	 	 Activiteit	milieu	en	gebiedsbescherming	
Daniel Eyndhoutsgaarde 5 het plaatsen van een carport 
Van Maerlantstraat 2  het plaatsen van een dakopbouw achterzijde 
    woning 
Heikampen	5-7	 	 het	renoveren	van	een	bestaande	kinder-
    opvanglocatie 
Loenys van Lancveltlaan 9 het plaatsen van een raamkozijn over twee 
    verdiepingen 

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als	u	per	e-mail	contact	wilt	opnemen	met	de	gemeente,	kunt	u	dat	
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als	u	gemeentelijke	informatie	zoekt,	kunt	u	dat	doen	via	de	vol-
gende website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. 
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

Adres:	Berg	22c	|	telefoon:	040-2831675	|	e-mail:	cmd@nuenen.nl 
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

AFVALWEETJE

GRATIS COMPOST OP DE MILIEUSTRAAT NUENEN
Gemeente Nuenen doet mee aan de Landelijke 
compost actie. Met de milieupas kunnen inwoners 
van Nuenen gratis compost ophalen. Op=Op.
De compost wordt los aangeboden. Je kunt dit zelf 
op een aanhanger of in zakken scheppen. Je moet 
zelf zorgen voor de zak en schop. Je mag maximaal 
1m3 meenemen. Denk bij vervoer op een aanhanger 
aan een dekzeil voor het veilig vervoeren. Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5

Wilt u inspreken?
Neem	daarvoor	contact	op	met	de	griffie:	tel:	040-2631679	of	email	
griffie@nuenen.nl

UITNODIGING VERGADERING   
WIJKRAAD EENEIND
Dinsdag 28 maart komt de wijkraad Eeneind in openbare vergade-
ring bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. De vergadering 
begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom. 
Meer informatie via:www.eeneind.net/wijkraad.html

JAARPROGRAMMA BOA’S
Nuenen controleert op het thema afvaldumpingen
Wij	hebben	een	jaarprogramma	opgesteld	waarin	op	thematische	
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (boa’s) zijn 
benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema af-
valdumpingen. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard 
ook toegezien. 

Afvaldumpingen
Afvaldumpingen	zijn	een	groot	
probleem in de gemeente Nue-
nen. De boa’s nemen tijdens de 
surveillance de locaties mee 
waar vaak afval wordt gedumpt 
en/of achtergelaten. 

Voornamelijk in het buitenge-
bied wordt regelmatig afval 
gedumpt, het gaat vaak om de 
volgende locaties:
•	 Breeldere;
•	 Schoutse	Vennen;
•	 Vaarle;
•	 Papenvoortse	Heide
•	 Oude	Postbaan;
•	 Cortenbachsedijk;
•	 Rullen;
•	 Blekerdijk;
•	 Hool;
•	 Laar.	

Let op: op het dumpen van afval staat een boete van € 370,00. 
Dit bedrag is exclusief € 9,00 administratiekosten. 

Regelgeving
Wij	vragen	u	vriendelijk	om	rekening	te	houden	met	de	regelgeving	
rondom het verkeerd aanbieden en dumpen van afval. Overtre-
dingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen leiden 
tot	een	boete.	De	regels	zijn	terug	te	vinden	in	de	Afvalstoffenver-
ordening,	Wet	Milieubeheer	en	de	Algemene	Plaatselijke	Verorde-
ning	 (APV).	 Deze	 regelgeving	 is	 te	 vinden	 via	 www.overheid.nl. 
Verder kunt u informatie vinden in de digitale afvalkalender via 
afvalkalender.nuenen.nl. 
 
Hebt u nog vragen of wilt u iets melden?
Als	u	vragen	hebt	over	dit	artikel	of	als	u	iets	wilt	melden,	dan	kunt	u	
contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 
2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl. 

STAND VAN ZAKEN HUISVESTING EN 
INBURGEREN VERGUNNINGHOUDERS
Op	7,	15	en	16	maart	zijn	in	Nuenen,	Ne-
derwetten en Gerwen Inloopavonden 
gehouden. Inwoners konden vragen 
stellen én tips en suggesties geven 
over de huisvesting en inburge-
ring van 81 aan de gemeente 
Nuenen toegewezen vergunning-
houders (vluchteling met een 
verblijfsvergunning). De ge-
meente wil de huisvesting (ook 
het bepalen van locatie/locaties) 
en het inburgeren van deze mensen 
open en zo veel mogelijk samen met 
inwoners vorm geven.

Redelijke belangstelling
Op	de	Inloopavond	in	Het	Klooster	in	Nuenen	van	7	maart	kwamen	
zo'n veertig belangstellenden af. Vijfendertig mensen bezochten 'de 
Koppelaar' in Nederwetten (15 maart). De Inloopavond in 'd'n 
Heuvel' in Gerwen (16 maart) trok vijfenveertig geïnteresseerden. 
Tientallen mensen hebben zich aangemeld voor de speciale nieuws-
brief waarvan de eerste editie bijna klaar is. Ook hebben zo'n vijftien 
Nuenenaren zich aangemeld om als vrijwilliger een steentje aan de 
integratie bij te gaan dragen. Het grote aantal suggesties voor zowel 
huisvesting als inburgering wordt meegenomen in een concreet In-
burgeringsplan dat samen met een huisvestingsplan op 6 juli in de 
gemeenteraad komt. Volgende week komen wij terug op de ingele-
verde reacties.

Er zijn nog geen besluiten genomen
Voor de goede orde: er is nog niets besloten! Ook de suggesties van 
de inwoners moeten eerst worden bekeken. Er staat helemaal niets 
vast over het antwoord op de vraag of er tijdelijke woningen komen 

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door St. Fonds Gehandicapten-
sport.

BEKENDMAKEN EN KENNISGEVEN 
VOORTAAN VIA WWW.OVERHEID.NL
De gemeenteberichten gaan veranderen
Vanaf	1	maart	2017	is	de	gemeente	Nuenen	helemaal	overgegaan	op	
elektronisch bekendmaken en kennisgeven. Ontwerpbesluiten, aan-
vragen en meldingen komen voortaan digitaal op www.overheid.nl

Voordelen
Dit	heeft	veel	voordelen.	Alles	staat	duidelijk	op	één	plaats.	Er	is	een	
duidelijke zoekfunctie. U kunt zich op overuwbuurt.overheid.nl 
aanmelden voor een emailservice zodat u automatisch een email 
krijgen over een kennisgeving of melding in uw buurt. En u kunt 
direct de achterliggende wet- en regelgeving raadplegen.

Nieuwsberichten
De plaatselijke weekbladen blijven nog wel de vertrouwde media 
voor de gemeentelijke nieuwsberichten. Gedurende een gewennings-
periode van zes maanden vullen we de nieuwsberichten aan met een 
beknopt overzicht van de kennisgevingen en bekendmakingen. 

Extra service
Wanneer	u	geen	toegang	tot	internet	heeft,	kunt	u	telefonisch	via	
(040) 2631631 bij het KCC van de gemeente Nuenen te allen tijde 
een afschrift opvragen van de kennisgevingen en bekendmakingen. 
Deze extra service bieden we graag.

VERKEER
Militaire Oefening 27 t/m 31 maart 2017
De	Koninklijke	Landmacht	houdt	in	de	periode	van	27	t/m	31	maart	
2017	een	militaire	oefening	in	onder	andere	Nuenen.	U	kunt	daarom	
militaire	voertuigen	tegenkomen.	Aan	de	oefening	nemen	100	per-
sonen deel en zij worden logistiek ondersteund door 31 militaire 
wielvoertuigen. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.
De	oefenende	troepen	staan	onder	leiding	van	de	Commandant	17	
Pantserinfanteriebataljon		uit	Oirschot.

UITNODIGING RAADSVERGADERING
De	gemeenteraad	 vergadert	 op	donderdag	30	maart	2017	 in	de	
raadzaal in Het Klooster. De vergadering begint om 19.30 uur. Via 
nuenen.raadsinformatie.nl  is de raadsvergadering live te volgen en 
na afloop terug te kijken.  Ook vindt u hier de volledige agenda en 
bijbehorende stukken.

Onderwerpen 
•		 Instellen	Rekenkamercommissie
•		 Woonplaatsvereiste	burgemeester
•		 Benoemen	leden	Welstandscommissie
•		 Bestemmingsplan	Olen	32
•		 Toekomstvisie	WSD
•		 Initiatiefvoorstel	 Gemeentelijke	 onderscheidingen	 ingediend	

door	W70,	D66,	SP,	CDA,	GL



 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .00

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

             

Acties week 12 : geldig maandag 20 t/m zaterdag 25 maart 2017_____________________________________________________

Mini Paasstolletjes
  
 4+1 GRATIS _____________________________________________________

Open Abrikozenvlaai
Half € 6,50 

   € 1195_____________________________________________________

Mueslibol XL
Rijkelijk gevuld 
 3+1 GRATIS _____________________________________________________

Brownie taartje 

  € 595_____________________________________________________

Gezocht: Weekendhulp
Winkelverkoopster

Vanaf 16 jaar. Solliciteren?
Mail naar solliciteren@bakkerijdevocht.nl

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Bijna al onze belegde broodjes,
gaan warm de deur uit!!!

Godfried de Vocht De Echte Bakker
Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Runder Hamburgers
+ 500 gr. 
Runder Gehakt .........6,95
Lente ui rolletje
100 gram  ................................................1,65
Varkenshaas
Medaillons
100 gram  ................................................1,95
100 gr. Gebraden Gehakt +
100 gr.  Boterhamworst ............2,25
Caprese al forno
100 gram  ................................................2,45
Ham gehakt 
Wellington
per stuk  ..................................................1,75

weekaanbiedingen 
donderdag 23 t/m woensdag 29 maart

Wokgroenten panklaar  
 1/2 kilo 1,49
Komkommers  
pan klaar   2 stuks 0,99
Mango     

per stuk 1,79
Navellate Laranja    

hele kilo 1,79
Crispy salade    

 250 gram 1,79
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

HEERLIJK

SPECIAL

Kwaliteit maakt het verschil!

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

wijk Nuenen West
(± 60 kranten) 

Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

BANDENHOTEL NUENEN
Zomer | winter | 4 seizoenen | bedrijfswagen | Caravan | Camper

Uitlijnen | Balanceren

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

MODESHOW
DAMESMODE
VERKOOP 55+

Op dinsdag 28 maart 2017 organiseert 
Modehuis Rovers in de Gasterij Jo van 
Dijkhof een modeshow met aansluitend 

een damesmode verkoop.

Wij zullen daar onze voorjaar/zomer 
collectie aan u presenteren.

De modeshow begint om 11.00 uur. De 
zaal is geopend vanaf 10.30 uur.

Het eerste kopje koffie is gratis.

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198
Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN

Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09
www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 www.kdv-kiddies.nl

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

Rond de Linde

Informatie verspreiding: 
040-2831200 / rdel@onsnet.nu
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Jumbo Ton 
Grimberg bedankt!
In februari heeft bij Jumbo Ton Grim-
berg een emballagekoker gestaan, 
hiermee heb ik 243,70 euro opgehaald 
voor mijn wereldburgerstage met 
stichting Global Exploration naar 
Thailand en Cambodja. Ik wil daarom 
graag Roland Grimberg bedanken 
voor het plaatsen van de koker en ie-
dereen die zijn bonnetjes in de koker 
heeft gedaan!

Lotte van de Sande

Lezing landgoederen 
in Noord-Brabant 
Heemkundekring ’t Hof van Liessent or-
ganiseert op donderdag 23 maart een le-
zing. Thijs Caspers, werkzaam bij Bra-
bants Landschap en auteur van het boek 
Landgoederen in Noord-Brabant, zal dan 
opnieuw spreken over de Landgoederen 
in Noord-Brabant en dan speciaal de 
landgoederen rondom Laarbeek. Caspers 
is verder kenner van flora en fauna van de 
provincie en historicus. De lezing wordt 
gehouden in Zaal De Koekoek aan de 
Dorpsstraat in Lieshout. Aanvang 20.00 
uur, toegang gratis, ook voor niet-leden.

Nuenens Swingtime   
met het Paulus Schäfer Trio
In 2013 is BigBand Nuenen begonnen om het aloude radioprogramma van 
de AVRO, ‘Swingtime’, nieuw leven in te blazen. In dit radioprogramma 
speelde de bigband ‘de Skymasters’ met beroemde jazzcoryfeeën, live op de 
radio vanuit Nick Vollebregts jazzcafé in Laren.

Swingtime
In de Nuenense Swingtime sessies tra-
den jazzgiganten op als trombonist 
Bart van Lier, zangeres Greetje Kauf-
feld, pianist Rob van Bavel, saxofonist 
Joris Posthumus en de Japanse saxofo-
nist Yuichiro Tokuda.

Watermolen van Opwetten
De voorstellingen van Nuenens Swing-
time vinden plaats op zondagmiddagen 
om 14.30 uur in De Watermolen van 
Opwetten. Speciaal voor de optredens 
tijdens Nuenens Swingtime, bereidt het 
restaurant van de Watermolen van Op-
wetten een speciaal ‘Jazz arrangement 
diner’. Zo kunt u uw zondagmiddag met 
live jazzmuziek goed afsluiten met een 
mooi diner.

Het Paulus Schäfer Trio
Het volgende Swingtime concert vindt 
plaats op zondag 26 maart. Deze keer 
is er geen gastsolist, maar een gast-
trio! Het bekende Gypsy jazztrio van 
Paulus Schäfer komt een set spelen. 
Een aantal nummers zal Paulus Schä-
fer muzikale begeleiding krijgen van 
de BigBand.
Swing is gegarandeerd! Voor de Swing-
time concerten vragen we, zoals ge-
bruikelijk, geen entreegeld. 

Romino Grünholz - Rhythm Guitar 
Paulus Schäfer - Solo Guitar
Noah Schäfer - Double Bass

Facebook actie
Ook dit keer hebben we een bijzondere 
actie! Als u het Facebook bericht van 
BigBand Nuenen met de aankondiging 
van dit concert openbaar deelt, maakt 
u kans op een ‘Jazz arrangement diner’ 
voor twee personen, op 26 maart, na 
afloop van het Swingtime concert. 
Meer info: www.bigbandnuenen.nl 
en facebook.com/bigbandnuenen

Examenstress bij scholieren…   
het staat weer te beginnen     
(of is al begonnen…)
Acupunctuur werkt vaak heel goed bij (faal)angst, stress, concentratiezwak-
te, slapeloosheid en depressie, ook bij jonge mensen. Nu begin mei de cen-
trale examens weer starten en de laatste schoolexamens binnenkort plaats-
vinden, loopt de spanning en de werkdruk bij veel middelbare scholieren 
op. Zoals bij mijn patiënte Janneke (gefingeerde naam) uit Eindhoven. Jan-
neke was indertijd 17 jaar en deed eindexamen vmbo-t. Ze was het jaar 
daarvoor gezakt, terwijl ze er best redelijk voor stond. Janneke had last van 
faalangst. Ze blokkeerde al als ze de gymzaal binnenkwam met de tafels en 
stoelen netjes op een rij, in afwachting van de eindexamenkandidaten.

Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 
De WHO (World Health Organisation van de VN) publiceerde een lijst met 
meer dan 100 aandoeningen waarvoor zij acupunctuur aanraadt: 
veel pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. 
www.acupunctuur-lieveld.nl Belt u gerust om advies: 040-2837612. 

Dokter Lieveld vertelt...

Janneke kwam bij me langs vanwege 
faalangst, ernstige spanningen en ge-
brek aan concentratie. Dat was vlak 
voor haar mondelinge schoolexamens 
Nederlands, Duits en Engels. Helaas 
kon ik haar toen maar drie keer behan-
delen voordat ze die examens had. 
Gelukkig ging het goed. Ze was wel 
zenuwachtig, maar lang niet zo erg als 
anders. Ze kon zich ook redelijk con-
centreren en haar kennis was niet als 
sneeuw voor de zon ‘weggesmolten,’ 
zoals eerder dikwijls het geval was.
Vanaf die tijd behandelde ik Janneke 
voorafgaand en gedurende de daar-
op volgende schoolexamenperiodes. 
Toen de centrale examens in mei be-
gonnen, stond ze gemiddeld een 7,6! 
Ook tijdens de voorbereiding op en ge-
durende het centraal examen ging het 
prima met Janneke. Ze slaagde dan 
ook met vlag en wimpel. Daarnaast 
had ze voor haar vervolgopleiding ge-
leerd hoe ze beter met haar spannin-
gen en faalangst om kon gaan. 
Stress, faalangst, concentratiezwakte, 
slapeloosheid en te veel en te lang 
piekeren, kunnen we met acupunc-
tuur goed aanpakken zonder dat er 
sprake is van nare bijwerkingen of ri-
sico op verslaving. Rustgevende pil-

len, zoals tranquillizers bieden geen 
structurele oplossing. Ook schaden ze 
onze creativiteit en inventiviteit. Bij 
muzikanten verminderen die medicij-
nen zelfs het gevoel voor melodie en 
ritme. Met acupunctuur gaan we dik-
wijls juist beter presteren. Na een aan-
tal van succeservaringen zal de pres-
tatieangst en verlammende spanning 
langzaam aan steeds minder worden. 
Op een gegeven moment zal acu-
punctuur niet meer nodig zijn om de 
angst en stress te lijf te gaan en ons 
goed te laten presteren. 

Joke Ploegmakers-Renders  
KBO-vrijwilliger 2016
Tijdens de vrijwilligersavond van KBO Nuenen c.a. op dinsdag 14 maart jl. is 
mevrouw Joke Ploegmakers-Renders uitgeroepen tot KBO-vrijwilliger 
2016. Het hierbij behorende onderscheidingsteken met oorkonde werd 
haar uitgereikt door voorzitter mw. Gonnie Lucassen.

PVGE organiseert informatiemiddag 
voor alle 50 plussers
Op woensdag 29 maart om 14.00 uur organiseert PVGE in Scarabee naast 
sporthal de Hongerman, Mantelmeeuwlaan 10-12, 5672 EA Nuenen, een in-
formatiemiddag voor alle senioren, familie en mantelzorgers in Nuenen. De 
toegang is vrij.

Joke verzorgt al bijna 20 jaar de keu-
kenvoorraad voor allerlei activiteiten 
van de KBO in de Koppel in Neder-
wetten. Ook de inkopen voor de Kerst-
viering worden door haar gedaan. 
Daarnaast treedt ze elke week op 
maandagmiddag in de Koppel op als 
gastvrouw voor alle kaarters, bridgers 
en rikkers en heeft daarbij ook de lei-
ding. En als er in een groep een rikker 
ontbreekt, is ze altijd bereid de vierde 
hand te zijn. Ook bij de KBO in Nue-
nen is Joke vaak als gastvrouw aanwe-
zig op de dinsdagmorgen in ’t Tref-
punt. En als er eens een beroep op haar 
wordt gedaan om in te vallen voor een 
zieke of als er bij een activiteit nog ex-
tra handen nodig zijn, staat ze steeds 
voor je klaar.
Buiten KBO-verband is Joke vaak be-
zig bij Zorgcentrum Akkers. Elke week 
helpt ze bij het kienen, kaarten en het 
serveren van een hapje en drankje. Na 
afloop brengt ze vaak nog mensen naar 
huis, hetgeen zeer wordt gewaardeerd.
Wat opvalt aan Joke, is dat ze zich met 

volle overgave aan haar taak wijdt. On-
danks dat ze het afgelopen jaar enkele 
fysieke problemen heeft gehad - ge-
broken bovenarm en enkel - blijft ze 
alles regelen en zodra ze maar enigs-
zins kan, is ze weer bij de kaartmidda-
gen aanwezig. Haar inzet is al jaren erg 
groot en ze doet dit onder het mom 
van “dat doe je toch gewoon” en zij wil 
daarvoor nooit extra bedankt worden. 

G. Lucassen (vz.) en J. Ploegmakers-Renders

Onze samenleving verwacht vandaag 
de dag een grote mate van zelfred-
zaamheid. Dit geldt ook voor ouderen, 
die (gedwongen) kiezen zo lang moge-
lijk zelfstandig te blijven wonen. Toch 
kan er een moment komen dat oude-
ren hulp nodig hebben. De stap om 
dan hulp te vragen is niet voor ieder-
een even gemakkelijk. Een Vrijwillige 
Ouderen Adviseur (VOA) kan u daar-
bij helpen. Deze middag wordt uitge-
breid ingegaan op wat een VOA voor u 
kan betekenen.
Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe 
WMO (Wet Maatschappelijke Onder-
steuning) van kracht. Gemeenten spe-
len nu een belangrijke rol in de toewij-

zing van hulp en zorg bij thuiswonen-
de ouderen. Dit vereist een zeer 
gespecialiseerde aanpak. 
In Nuenen zijn 3 Cliëntondersteuners 
WMO actief, die vrijwillig, onafhanke-
lijk en kosteloos helpen bij aanvragen 
voor hulp.
De Cliëntondersteuner WMO is goed 
op de hoogte van de regelgeving. Advi-
seert en helpt uw belangen te beharti-
gen indien u bij de Gemeente een aan-
vraag wilt doen voor bv. huishoudelij-
ke hulp en voorzieningen, zoals 
aanpassing in huis, taxivervoer, etc. De 
Cliëntondersteuners WMO informe-
ren u deze middag uitgebreid en zullen 
zo goed mogelijk uw vragen beant-
woorden.
Medewerkers van de LEV-groep Nue-
nen (Leven En Verbinden) gaan deze 
middag uitgebreid in op allerlei zaken 
die voor ouderen belangrijk zijn. 
Deze informatie is speciaal gericht op 
de ouderen in Nuenen en gaat over ac-
tiviteiten zoals, vitaliteit (Max Vitaal), 
(mantel)zorg, wonen, vrijwilligers-
hulp, etc. en over de werkwijze van het 
Centrum Maatschappelijke Deelname 
(CMD) voorheen het WMO-loket.
Na afloop is er volop gelegenheid om 
vragen te stellen.

Huiseigenaren opgelet!

De waardering gaat altijd uit van 1 ja-
nuari van het jaar voorafgaand aan de 
datum van de beschikking. 1 januari is 
dan de peildatum. Concreet betekent 
dit bij een beschikking gedateerd eind 
maart 2017, wat uw huis op 1 januari 
2016 opgebracht zou hebben als het op 
dat moment verkocht zou zijn onder 
de beste voorwaarden.
De WOZ waarde is bepalend voor de 
onroerend zaak belasting (OZB) die u 
betaalt, maar ook voor de water-
schapsbelasting en het eigen woning-
forfait, het fictieve inkomen dat u bij 
uw belastbaar inkomen moet optellen.

Van de 21 regio-gemeenten Zuid-
Oost-Brabant betaalt de Nuenense 
huiseigenaar in 2017 het hoogste be-
drag aan OZB namelijk 475 euro, ter-
wijl in Son een huiseigenaar aan ozb 
slechts 257 euro kwijt is, in Eindhoven 
231 euro en in Geldrop/Mierlo maar 

Gebruik de volgende bezwaren: 
1)  Achterstallig onderhoud zoals ge-

dateerde keuken/badkamer, slecht 
schilderwerk, etc. 

2)  scheuren in muren, verzakkingen, 
houtrot, asbest in daken,etc. 

3) ontbreken van goedgekeurd ener-
gielabel met als gevolg hogere 
energierekening. 

4) onjuiste vergelijkingspanden.

Neem als voorbeeld het model be-
zwaarschrift OZB van de website www.
nuenensbelang.nl en de instructies van 
de website www.wozwaardeloket.nl 
Heeft u meer tijd nodig dan 6 weken 
om bezwaar in te dienen, gebruik dan 
het voorbeeld model pro-forma be-
zwaarschrift OZB van de website van 
Nuenens Belang.

Jacques Leemans. 
Voorzitter Nuenens Belang, 

Mulakkers 3, hEeneind

Binnenkort valt bij u weer in de bus de gemeentelijke beschikking Waarde-
ring Onroerende Zaken. De gemeente bepaalt welke WOZ waarde aan uw 
woning wordt toegekend en vergelijkt uw huis met 3 andere huizen. Wordt 
het weer appels met peren vergelijken?

177 euro! Daarbij komt nog dat voor 
eigenaren van duurdere huizen in 
Nuenen bij hun aangifte inkomstenbe-
lasting het eigenwoningforfait ongun-
stiger uitpakt, zodat zij minder hypo-
theekrenteaftrek kunnen doorvoeren 
bij hun aangifte en derhalve minder 
belasting terugkrijgen.
Ook voor de totale woonlasten in 2017 
aan ozb afvalstoffenheffing en riool-
heffing samen staat Nuenen aan de top 
van de duurste gemeenten met 948 eu-
ro in Zuid-Oost-Brabant. In Neder-
land bij de top tien met hoogste woon-
lasten.
Kortom: bezwaar maken loont. Wat 
moet u doen? Vraag de gemeente het 
taxatieverslag van uw woning en ver-
gelijk de woz waarde van uw huis met 
die van de drie huizen waarmee de ge-
meente uw woning heeft vergeleken. 
Dien het bezwaarschrift in binnen 6 
weken na dagtekening beschikking.

Was het voor u: 
“Hoera, verkiezingen”?
De verkiezingen zijn voorbij. De kie-
zer heeft gesproken en misschien 
kunnen we inderdaad in Nuenen, 
gezien de zeer hoge opkomst van 
86,69%, terugkijkend zeggen: 
“Hoera, verkiezingen”. 

Een opkomst waarop we als politieke 
partijen trots mogen zijn en waarvoor 
we als CDA-Nuenen c.a. u dan ook 
hartelijk danken. 
We willen u niet vermoeien met analy-
ses en vragen hoe het nu verder moet. 
Wij hopen dat de verkiezingsuitslag 
recht doet aan wat voor u belangrijk 
was en dat u dat ook terugvindt in de 
nieuwe coalitie.
We willen iedereen bedanken die op 
het CDA gestemd heeft. Het geeft ver-
trouwen met het oog op de komende 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Wij ZIEN genoeg KANSEN en willen 
die graag ook hier in Nuenen c.a. de 
komende jaren benutten en succesvol 
realiseren! 

Peter Hendrickx, 
voorzitter CDA-Nuenen c.a. 

Lente bij de 
Liederentafel!
De boekjes van de Liederentafel zijn 
helemaal vernieuwd met heel veel 
nieuwe liedjes en een andere jasje. 
Zo'n 30 liedjes zijn vervangen. Wilt u 
het zelf allemaal beleven? Kom gezellig 
met ons meezingen op zondag 26 
maart bij café Schafrath, Park 35. Aan-
vang 20.30 uur. Na de pauze kunt u uw 
favoriete liedjes kiezen uit de bundel. 
De meest gekozen liedjes worden dan 
gezongen. Graag tot dan!
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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Verleende omgevingsvergunningen
Locatie  Omschrijving 
Erasmusstraat 2 uitbreiden van de woning 
Jacobushoek 5 brandveilig gebruik bestaande bebouwing 
Heikampen 3 brandveilig gebruik bestaande bebouwing 
Jacob Catsstraat 1 brandveilig gebruik bestaande bebouwing 
De Koppel 1 brandveilig gebruik bestaande bebouwing 
Heuvel 5 brandveilig gebruik bestaande bebouwing 
Gondelierhof 4 het plaatsen van een dakkapel aan zijkant woning 
Aangelag 23 oprichten van een woonhuis 
Kerkstraat 7, 7A, 7B,  het plaatsen van aanbouwen, dakkapellen, erker,
De Vankhof 2, 4,  bergingen, terrasoverkappingen en dakterrassen
Kajottershof 5  

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie  Omschrijving 
Gerwenseweg 28A het plaatsen van een opbouw aan achterzijde van woning 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie  Omschrijving 
Nuenen  Avondvierdaagse 13 t/m 16 juni 
Europalaan - Nuenen Opening Europalaan HOV2 
Bakertse landweg -  Veldloop Rondje Nuenen West 7 mei
Nuenen   
Centrum - Nuenen Van Goghmert Nuenen 11 juni 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Rullen 15 ontheffing stookverbod 
De Geer 15 ontheffing stookverbod 
Wettenseind 6 ontheffing stookverbod 

Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale gemeenteblad 
(www.overheid.nl) is de officiële publicatie. Abonneer je op de e-mailservice 
of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: 
www.overuwbuurt.overheid.nl

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende bekend-
makingen gepubliceerd:

Datum Locatie Omschrijving 
17-03-2017 Nuenen Beschikking Wet bodembescherming gemeente Nuenen,  

  Nuenen 

Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale gemeenteblad 
(www.overheid.nl) is de officiële publicatie. Abonneer je op de e-mailservice 
of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: 
www.overuwbuurt.overheid.nl

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en 
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2017 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Tasje verloren
Op 19 maart ben ik het zojuist zelfge-
maakte tasje in de vorm van een uil 
van mijn kleindochter verloren in de 
omgeving van Feel Fit aan de Sport-
laan in Nuenen. Voor meer informatie 
mail naar w.boom22@chello.nl.

Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

Deel 32 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’: zó zag de 
Europalaan er in de dertiger jaren van de vorige eeuw uit tussen de huidi-
ge Geldropsedijk en de Parkstraat. Het gebied werd Klein-Heieind genoemd. 
Op de achtergrond de boerderij van de familie Vink. Ter vergelijking de straat 
in zijn huidige vorm. Voor meer informatie over de Europalaan, zie het boek 
Nuenen op het randje, pagina 168 en verder.

Het was me opgevallen dat de snelle busverbinding Nuenen, Opetersepad, TNO, Eindho-
ven, sinds het in gebruik nemen van de HOV, niet meer bestaat. Hierover heb ik contact 
gezocht met Hermes. Die gaven onderstaande informatie:

"U heeft ons gevraagd wat er met de snelle verbinding is gebeurd tussen Nuenen en Eind-
hoven. Op 11 december 2016 is een nieuwe dienstregeling ingevoerd. Voor deze nieuwe 
dienstregeling is door onze opdrachtgever een flink aantal aanpassingen gemaakt. Som-
mige buslijnen hebben hogere frequenties en een langere bedienperiode gekregen, maar 
er worden ook lijnen of delen van lijnen opgeheven. 
Wij zijn verplicht om met de nieuwe lijnen 321 en 322 tussen Nuenen en Eindhoven via de 
nieuwe busbanen op de Europalaan, Sterrenlaan, Churchilllaan en Montgomerylaan 
naar Eindhoven Station te rijden. Omdat deze route langer is, neemt ook de reistijd toe en 
moeten reizigers dus eerder vertrekken om op dezelfde aankomsttijd in Eindhoven aan te 
komen. Wij mogen hier niet van afwijken.
Het spijt ons dat u gedupeerd bent door de wijzigingen. Wij nemen uw klacht mee in de 
evaluatie van de nieuwe dienstregeling.
Als u naar aanleiding van deze e-mail nog vragen heeft, kunt u een reactie onder vermel-
ding van uw kenmerk sturen naar klantenserviceov@connexxion.nl. Voor andere vragen 
kunt u terecht op onze website. Als u uw antwoord daar niet vindt, is ons callcenter van 
maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur-19.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 
0800-0222277."

Tot zover hun reactie. Hopelijk zijn er meer mensen die deze snelle busverbinding missen 
en de moeite nemen om hierover een email te sturen. Persoonlijk vind ik het zeer raar dat 
nu we Hoogwaardig Openbaar Vervoer hebben, we tot 3 keer langer in de bus moeten zit-
ten dan daarvoor. Op deze manier jaag je de mensen de bus uit.

Yvon Biemans, Vredehof 11, 5671 DS Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 
kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Ingezonden brieven

De gevonden 
verloren 
voorwerpen
In de editie van Zó Nuenen, die u samen 
met deze Rond de Linde in uw brieven-
bus vindt, staat een update over de ver-
loren gegane voorwerpen uit het Kloos-
ter Soeterbeek. Echter tussen het ter 
perse gaan en het verspreiden van Zó 
Nuenen 23 zijn er opnieuw ontwikkelin-
gen geweest die we u niet willen onthou-
den. Waren er vorige week nog 11 voor-
werpen onvindbaar, vandaag zijn dat er 
nog maar twee. Er ontbreken nu slechts 
nog een stenen kruikje en een deel van 
een rieten koffertje. Alle voorwerpen 
zijn teruggevonden op de zolder van het 
gemeentehuis, zelfs het stiksel van het 
wapen van de Merode. Dit bevond zich 
nog volledig in tact in een doos.
De onderzoeksgroep, bestaande uit Fien 
van Grootel, Geert Kortstee en Rens 
Kuijten is nu in gesprek over de moge-
lijkheden van een permanente tentoon-
stelling van deze voor Nuenen zo waar-
devolle voorwerpen uit de geschiedenis 
van Nuenen. Volg onze Facebook pagina 
voor nieuws over hun vorderingen.

St. Anna Ziekenhuis 
scoort 99%   
in NIAZ accreditatie
Tijdens een goed bezochte Open Dag 
kreeg Ingrid Wolf, voorzitter Raad van 
Bestuur van de St. Anna Zorggroep 
vandaag het NIAZ-Qmentum accredi-
tatiebewijs uitgereikt door directeur 
Kees van Dun van het Nederlands In-
stituut voor Accreditatie in de Zorg 
(NIAZ). Het ziekenhuis behaalde 99% 
van alle criteria; een unieke score. NI-
AZ complimenteerde het ziekenhuis 
met name met de bijzondere aandacht 
voor het welbevinden van de patiënt, 
de beweegprogramma's voor ouderen 
en de oncologische dagbehandeling. 

Eind januari waren auditoren van het 
NIAZ een week lang in het St. Anna 
Ziekenhuis. Gekeken werd of sprake is 
van veilige zorg, verantwoorde zorg en 
van een verbetercultuur; de drie nood-
zakelijke voorwaarden voor een accre-
ditatie. Iedere vier jaar controleert het 
NIAZ of aan alle geldende kwaliteits-
normen wordt voldaan. Het St. Anna 
Ziekenhuis is nu weer tot mei 2021 ge-
accrediteerd.
www.st-anna.nl

Lezing       
‘Afscheid  bij overlijden’
Op maandag 27 maart organiseert WLG een lezing over afscheid bij overlijden. 
Tijdens de Inloop in Den Heuvel zal Elly de Groof vertellen wat er zoal komt kij-
ken om het afscheid te organiseren waarvoor geen herkansing bestaat.

Afscheid nemen van een dierbare kan 
maar een keer en is essentieel voor na-
bestaanden om het verdriet te kunnen 
verwerken. Het taboe rondom de uit-
vaart begint langzaamaan te verdwij-
nen, er mag over gesproken worden, 
ook al vóór de uitvaart. Het is goed om 
er eens bij stil te staan en over uw eigen 

wensen na te denken, die u kunt vast-
leggen in een uitvaartwensenboekje. 
Alle wetenswaardigheden rond de uit-
vaart, van wensen tot en met kosten, 
zullen aan de orde komen.
Verdriet, boosheid, onmacht, opluch-
ting, liefde, angst, allemaal emoties en 
gevoelens die u ervaart als u een dier-
bare verliest. Aan die overweldigende 
golf wordt aandacht besteed. Ook zal 
op eventuele vragen worden ingegaan. 
Zaal Den Heuvel is open vanaf 13.30 
uur, de presentatie begint om 14.00 uur. 
Voor meer informatie, ook over andere 
activiteiten van WLG kunt u terecht bij 
werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.
com of op de website: http://www.digi-
taal-dorpsplein-gerwen.nl. Bellen kan 
ook: 06 - 41 10 26 25. Wilt u tijdig op de 
hoogte zijn van aanstaande activiteiten, 
schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.

Inschrijven 
Oranjemarkt 
Binnenkort is het alweer zover, Ko-
ningsdag 2017! We kijken er nu al naar 
uit… Net als vorig jaar bieden we de mo-
gelijkheid voor kinderen om workshops 
bij te wonen en de mogelijkheid om ma-
terialen te verkopen op de Oranjemarkt. 
Om alles in goede banen te leiden is ver-
koop van materialen alleen mogelijk via 
een kraam waarvoor inschrijven nood-
zakelijk is. Het is mogelijk om zowel on-
line als persoonlijk in te schrijven. 

Online inschrijven: 
Via onze facebookpagina (facebook.
com\oranjecomitenuenen) vind je een 
link naar Eventbrite.com waar je direct 
een kraam kunt boeken tegen een klei-
ne meerprijs. (Je kunt natuurlijk ook 
direct naar Eventbrite.com gaan en 
zoeken op oranjecomite Nuenen). 

Persoonlijk inschrijven: 
Kom je liever persoonlijk langs dan is 
dat natuurlijk ook mogelijk. 
Vrijdagavond 31 maart, Auberge Vin-
cent van 19.00 - 21.00 uur én
Zaterdagmiddag 1 april, Auberge Vin-
cent, van 13.00 - 15.00 uur. 
Klaar met inschrijven? Blijf gerust 
even hangen in Auberge. Dat vinden 
wij ook gezellig! 

Kosten:
Halve kraam: € 12,50. Hele Kraam: € 25,-
U kunt ter plekke betalen en u doet ons 
een groot plezier door gepast te betalen!. 

Sluitingsdatum: 
Op vrijdag 14 april sluit de inschrijving 
en is na-inschrijven niet meer mogelijk. 
Heb je vragen? Stuur een email naar be-
stuur@oranjecomite-nuenen.nl of be-
zoek onze facebookpagina facebook.
com\oranjecomitenuenen



“Schuif aan bij ons aan de (teken)tafel en teken voor een mooie job”.

stratenmaker/hovenier

(040) 283 13 06
info@ttbsmeulders.nl 
www.ttbsmeulders.nl

Frank Smeulders

Tuintechnisch Bureau Smeulders verzorgt advies, ontwerp, aan-
leg en onderhoud van tuinen en interieurbeplantingen bij parti-
culieren, bedrijven en instellingen. Onze projecten hebben een 
grote diversiteit aan werkzaamheden.

Ik ben per direct op zoek naar een stratenmaker/hovenier

Functie-omschrijving
Als stratenmaker/hovenier ben je voornamelijk bezig met de aanleg en onder-
houd van tuinen bij particulieren, bedrijven en instellingen. Je bent naast zelf-
standig ook actief in teamverband om klussen te klaren. Jij bent een belangrijk 
visitekaartje voor onze relaties, en daarom verwacht ik ook een vriendelijke, 
gemotiveerde en collegiale houding.

Wat je kunt verwachten
Ik bied je een verantwoordelijke, maar ook een heel afwisselende baan in een 
enthousiaste werkomgeving. Bij de vacature horen goede arbeidsvoorwaarden 
met een marktconform salaris.

Wil jij werken in een groeiend bedrijf en bouwen aan de toekomst?
Heb je vragen over de vacature of over mijn bedrijf?
Neem dan contact op met mij via 040-2831306 of stuur een email naar 
frank.smeulders@ttbsmeulders.nl

Functie-eisen
in bezit van rijbewijs B, gemotiveerd, geen 9 tot 5 mentaliteit, goede communi-
catieve vaardigheden, representatief.
 

EEN MOOIE TUIN
BEGINT OP DE

ACHTERKANT VAN
EEN BIERVILTJE

PERSONEELSADVERTENTIE

PRESENTEERT

APRÈS-SKI PARTY

 www.cafeonsdorp.nl        follow us        cafeonsdorp

Flachauer art
M.M.V. ZATERDAG  25 MAART

VANAF 21.00u

OPEN DAG

MOTORBEURS
• Gratis motor try-outs
• Leuke acties
• Toerrit

ZONDAG 2 APRIL

Vanaf 10.00 uur
Ekkersrijt 1012
Groenevelt motoren

ZONDAG 2 APRIL

Groenevelt motoren

Kom voor leuke 
acties naar de 

open dag!

MOTOR
Gratis try-out

Altijd al eens 
willen ervaren wat 

motorrijden is?

MOTOR
Eerste 3 lesblokken* 

voor € 139,-
Aanmelden op de 

open dag!

Tel. 0499-472917
www.rijschoolwegwijs.nl
* Beginners aanbieding

*Lesblok=100 min.
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Lopen in een landelijke omgeving

Gerwen-Nederwetten Loop voor 
het tweede jaar georganiseerd
Door Caroline van Nes

Na het grote succes van vorig jaar wordt zaterdag 25 maart voor de tweede 
keer de Gerwen-Nederwetten Loop gehouden. Het begon als gezellig met 
wat mensen samen hardlopen en werd steeds professioneler. Er zijn twee 
routes: van tien kilometer en van vijftien kilometer en aan het einde van de 
middag, als iedereen weer binnen is, volgt de prijsuitreiking. Initiatiefnemer 
en organisator Gerard van Heugten vertelt aan de keukentafel van zijn boer-
derij, hoe het allemaal is ontstaan en wat zijn plannen zijn voor de toekomst. 

“Ruim twee jaar geleden ben ik begon-
nen met hardlopen en ik raakte er aan 
verslaafd”, begint Gerard. “Ik heb toen 
een keer aan mijn hardloopmaten ge-
vraagd hoe ze het zouden vinden als ik 
zelf een wedstrijdje zou organiseren. 
Dat vonden ze een goed idee en er 
kwamen steeds meer mensen die vroe-
gen of ze ook mee konden lopen. Uit-
eindelijk hadden we negenenveertig 
lopers, meer wilde ik ook niet want 
dan heb je een evenementenvergun-
ning nodig en wordt het meteen een 
hele heisa. Mede door mijn trainer, die 

een doos met twaalf gegraveerde be-
kers, een officiele wedstrijdboog en 
klok had geregeld, werd het ineens 
zeer professioneel. En ook gezellig: 
naast een prijsuitreiking met een echt 
1-2-3-podium had ik ook voor een 
muzikale noot en voor catering ge-
zorgd. Al met al werd de eerste editie 
van de Gerwen-Nederwetten Loop 
door de lopers zeer goed ontvangen.” 
Toen kwam natuurlijk de vraag of hij 
het dit jaar weer zou gaan doen. Ge-
rard: “Er waren heel veel positieve re-
acties. Dus wordt de Gerwen-Neder-

Frits Roijakkers winnaar 20ste wedstrijd
Door Antoon Hurkmans

Na een uitstapje in de sponsor home keerden wij weer terug in de vertrouw-
de omgeving van de rik arena. Het was vrijdagavond weer goed toeven met 
een mooi deelnemersveld en er werd op hoog niveau gespeeld. Het was 
spannend tot het laatst toe wie er deze week met de eerste prijs en de eer 
om als winnaar gehuldigd zou worden.

Bij het opmaken van de stand voor de 
pauze was het al vrij snel duidelijk dat 
er voor ieder punt fel gestreden zou 
worden. Het was good old Frits Roijak-
kers die al meteen met 95 punten de 
leiding nam met op korte afstand ge-
volgd door Coen van Gastel met 90 
punten. Na de pauze en zoals altijd ge-
bruikelijk met een nieuwe tafel inde-
ling ging de strijd van voor de pauze 
onverdroten verder. Vooral de heren 
Jan Bertelink, al eens eerder winnaar 
en Ludo van den Berg verzetten zich 
hevig in de strijd om de eerste plaat-
sen. Maar het was wederom Frits Roij-
akkers die ook nu weer de wedstrijd 
naar zijn hand zette. Maar ook mede 
door het matige spel van zijn tegen-
standers in het zadel geholpen, was het 
onze trouwe deelnemer Frits die met 
een totaal van 112 punten eerste werd, 
gevolgd door Jan Bertelink die met 97 
punten genoegen moest nemen met de 
tweede plaats en Coen van Gastel die 
met zijn 90 punten verzameld in de 
eerste ronde verdienstelijk derde werd.

De hoofdprijs bij de loterij een waarde-
bon werd deze week gewonnen door: 
Wil Marquenie.

Uitslag vrijdag 17 maart
1 Frits Roijakkers  112 punten
2 Jan Bertelink  97 punten
3 Coen van Gastel 90 punten
4 Ludo van den Berg 80 punten
5 Harrij Verhoeven 79 punten
6 Jacqueline de Louw  73 punten
7 An Arts  66 punten
8 Narda Kuijpers  66 punten
9 Bennie de Louw  66 punten
10 Toine Raaijmakers 60 punten
11 Adriaan Schepers 60 punten

Vrijdag 24 maart is weer de volgende 
rik avond bij de supportersclub RKSV 
Nuenen. Aanvang 20.15 uur en ook 
dan is weer iedereen van harte welkom 
om deel te nemen, zowel leden als niet 
leden, ervaren of onervaren, alle rik-
kers zijn van harte welkom. Voor in-
formatie bellen naar 06 10289797 of 06 
40320419.

Sportverenigingen HTC Son 
openen deuren
Op zondag 26 maart van 11.00-16.00 uur openen de sportverenigingen hoc-
key, tennis, golf en cricket van HTC Son, de deuren voor iedereen van jong tot 
oud. De 4 sportverenigingen hebben elk een doorlopend programma met 
sportieve activiteiten zoals: Sla maar raak bij tennis en win! Een snelheids-
meter bij hockey. Targetshooting bij golf. En er zijn demonstratiewedstrij-
den, gratis proeflessen en clinics. Voor de allerkleinsten is er een springkus-
sen. Er is geen speciale kleding vereist, wel sportschoenen of platte schoe-
nen bij golf. Golfclubs, tennisrackets, hockeysticks en ballen zijn aanwezig. 
En natuurlijk voor iedereen een lekker kopje koffie/thee met iets lekkers. 

Wat maakt sporten bij HTC nou zo 
mooi?
Het sportpark vestigt diverse sporten, 
is centraal gelegen tussen de woonwij-
ken, nabij de A50 en daarmee snel en 
makkelijk bereikbaar. 
Hockey heeft 3 kunstgrasvelden, een 
gezellig clubhuis met terras direct bij 
de velden gelegen. Naast de teamtrai-
ningen worden ook speciale keepers-
trainingen verzorgd. Er zijn jaarlijks al-
lerlei activiteiten,.
Tennis heeft 10 all-weather buitenba-
nen en 3 net vernieuwde binnenbanen. 
Je hoeft niet lid te zijn om te komen 
tennissen. Leden kunnen gratis ge-
bruik maken van de binnen- en buiten-
banen. Je kunt op elk niveau en leeftijd 
tennislessen volgen. HTCSon tennis 
stimuleert en ondersteunt jeugd met 
tennisambities. 

Golf heeft een verrassend leuke 9 holes 
baan. Twee lange holes en 7 kortere zijn 
op kunstige wijze aangelegd rond de 
sportvelden van het sportpark. Door de 
gehele baan heen zijn verschillende 
baanhindernissen zoals bunkers, 
boomperken en een vijver die het ge-
heel zeer uitdagend maken. Voor ieder-
een is er een lesprogramma op maat of 
in groepsverband. En wil je zomaar een 
keertje als gast komen spelen of oefe-
nen, dan kan dat natuurlijk ook. 
Cricket is een echte seizoensport. De 
cricketclub van HTC is een kleine ge-
zellige vereniging die in de zomerpe-
riode speelt op het terrein van de golf. 
Op 26 maart staan er cricketleden 
klaar om de vragen van de bezoekers te 
beantwoorden. 

Clubaanbiedingen
Alle sportverenigingen bieden deze dag 
25% korting aan op het lidmaatschap. 
Daarnaast hebben hockey, tennis en 
golf elk ook een speciale clubaanbie-
ding: bij tennis 3-maanden lidmaat-
schap inclusief 3 lessen, 3 tennisballen 
en gebruik tennisbanen voor € 39,95, bij 
hockey kun je een maand gratis meetrai-
nen, bij golf 3 golflessen voor de prijs 
van twee in combinatie met 25% korting 
op een halfjaar proeflidmaatschap.

Nieuwsgierig geworden?
Kom, kijk, vraag en probeer op HTC 
open parkdag zondag 26 maart 11.00 - 
16.00 uur; Sportpark de Gentiaan, 
Rooijseweg 3 / Vlielandlaan 12, Son en 
Breugel. Een leukigheidje: De jeugd 
wint op deze dag een goody-bag bij het 
meedoen bij alle vier de sporten.

www.htcson.nl (hockey) www.htc-
son2000.nl (tennis) www.golfson.nl 
(golf)

wettenloop zaterdag weer gehouden, 
maar dit jaar nog professioneler geor-
ganiseerd. Er is een stichting opge-
richt, er staan nu officieel erkende ver-
keersregelaars langs de route en er zijn 
de nodige sponsoren die erg enthou-
siast zijn over dit evenement. Een deel 
van het inschrijf- en sponsorgeld gaat 
naar een lokaal goed doel. We hebben 
dit jaar gekozen voor de dorpsraad van 
Nederwetten.” Ook is er nu een evene-
mentenvergunning, het is wat groter 
geworden, dus er komt meer bij kijken 
dan in het eerste jaar. 
“Ik ben al bezig met nadenken over 
volgend jaar”, gaat Gerard verder. “Ik 
wil dan mogelijk een andere locatie, 
starten vanuit het dorp en niet vanaf 
mijn boerderij. Als er nog meer men-
sen gaan meelopen, dan moeten we 
gaan opschalen. Van de andere kant, 
echt heel groot wil ik niet worden. Het 
is een kleinschalig evenement, maar 
wel professioneel georganiseerd. De 
mensen zijn hartstikke enthousiast en 
ik vind het gewoon leuk om dit te orga-
niseren, ik heb er gewoon lol mee.”
Inschrijven kan nog: www.inschrijven.
nl (sluiting 24 maart).

Voor meer informatie zie de Facebook-
pagina Gerwen-Nederwetten Loop.

Rikken

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

 

Onze luxe
merken zijn 

betaalbaar
Zoals: Oui Luxury 
 Comma
 Josephine&Co
 Le Comte
 Milano bloesjes

* Tevens de nieuwste 
trendy tassen

Attentie mode flitsen
29+31 maart

van 13.00 tot 16.00 uur

Thema-avond in De Regenboog

Deel je leven    
- deel je kunst! 
Als theatermaker en cabaretier 
deelt Thijs van de Meeberg zijn le-
ven op het podium. Hij doet dat na-
tuurlijk verpakt in fors aangedikte 
anekdotes, ook van anderen. 'Soms 
hoor je weleens wat in de trein of ik 
jat iets uit het leven van een ander.' 

Met zijn voorstellingen wil Thijs aan-
zetten tot zelfreflectie. ‘Waarom doe ik 
wat ik doe en waarom denk ik wat ik 
denk?’ Soms in echte dialoog met het 
publiek, maar liever verpakt in een leuk 
verhaal. Het doel hiervan is uiteindelijk: 
contact. 'Kunst is het ultieme middel 
om te delen en een beetje kunstenaar 
put uit het leven - en deelt het leven.'
In 2015 won Thijs het Leids Cabaret 
Festival en sindsdien treedt hij in het 
hele land op. Met nadruk stellen we 
dat dit optreden geen cabaretvoorstel-
ling is, maar -zoals hierboven werd ge-
schetst- hij vertelt anekdotes over zijn 
leven en van anderen. (zie ook www.
thijsvandemeeberg.nl) 
Dit is de laatste avond in de serie the-
ma-avonden van dit seizoen. Als af-
sluiting zal er na afloop een drankje 
worden geschonken.

De avond wordt gehouden op woens-
dag 29 maart in De Regenboog aan de 
Sportlaan en begint om 20.15 uur, 
maar vanaf 19.45 uur is er koffie en 
thee. U betaalt € 3,- entree, maar voor 
mensen met een passe-partout is de 
toegang gratis.
Meer informatie: Christien Crouwel, 
tel. 787 83 83.

Zuinig betalen voor     
een energiezuinige woning 
Laten we ons vooral leiden door goed nieuws of door slecht nieuws? Dat is al 
een heel oude discussie die we met regelmaat voeren. Meestal maakt slecht 
nieuws meer indruk dan goed nieuws. Dit lijkt weer eens bevestigd te worden in 
een onderzoek van Tias Business School naar de invloed van de energielabels 
op de verkoop van woningen. Want wat blijkt? Ongunstige labels - zoals label G, 
dan is je huis ongeveer zo energielek als een mandje - hebben een sterkere ne-
gatieve invloed op de verkoopopbrengst en de verkoopduur dan dat gunstige 
labels een positief effect hebben.

Dit zijn de cijfers die het verschijnsel illustreren: de verkoop van een woning met 
label G levert gemiddeld zo’n 18.000 euro minder op dan een vergelijkbare wo-
ning die wel veel energiezuiniger is. En de verkoop van deze woning duurt dan 
ook nog eens 60 dagen langer. Het positieve effect bij de verkoop van een wo-
ning met de heel groene labels A of B is niet omgekeerd evenredig. Het prijsvoor-
deel is dan 6.500 euro en de versnelling van de verkooptijd blijft steken op 40 
dagen, afgezet tegen vergelijkbare, maar veel minder energiezuinige woningen. 

Het prijsvoordeel is minder groot - ongeveer de helft - dan het voordeel dat de 
koper in de toekomst mag verwachten dankzij de lagere maande-

lijkse gasrekening. “Ongeveer de helft van het geraamde 
voordeel in de maandlast wordt vooruit betaald in de ho-

gere verkoopprijs”, aldus onderzoeker prof. dr. Dirk 
Brounen. “Het lijkt erop dat kopers heftiger reageren 
op de waarschuwingen van de rode labels, dan dat zij 
zich laten verleiden door het goede nieuws van de 
groene premies.”

Vandaar dat ik even moest denken aan de vergelijking 
tussen goed en slecht nieuws: de waarschuwing voor iets 

negatiefs heeft meer effect dan het gejuich voor iets moois. 
Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat onze typisch Ne-

derlandse volksaard in de cijfers doorklinkt: we willen 
graag zeer energiezuinige woningen, maar we wil-
len er tegelijkertijd zo zuinig mogelijk voor betalen. 

Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Door docenten en cursisten van Kunstkwartier

‘Vincent…. een leven in muziek’
Vincent van Gogh… de geniale schilder die tijdens zijn dwaaltochten ook 
Nuenen aandeed en net als Kunstkwartier nog steeds zijn stempel drukt op 
het culturele leven in deze plaats.

De kunstenaar vormt op vrijdagavond 
24 maart dé inspiratiebron voor het 
meester/gezelconcert in museum Vin-
centre in Nuenen waar de geest van 
Van Gogh nog rondwaart. Een door 
onze theaterdocent geschreven ver-
haal over deze bijzondere en eigenzin-
nige schilder biedt docenten en leer-
lingen inspiratie te over! Engeland, 
Frankrijk, Nederland. Overal liet de in 

de romantiek levende Vincent zijn 
sporen na.
Aanvang van het concert: 19.30 uur, de 
toegang is gratis. Vantevoren is er gele-
genheid om tegen de vaste entreeprijs 
het museumgedeelte te bezoeken en 
zo alvast in de stemming te komen.
Treed in de voetsporen van een groot 
kunstenaar en kom naar ‘Vincent… 
een leven in muziek.’

Muziektheater 
Priamore uit 
Nuenen heeft groot 
succes in Vlierden
In een overvolle zaal ’t Huis in Vlierden 
hadden 4 KBO’s uit de regio Deurne een 
middag georganiseerd voor hun leden. 
De keuze was gevallen op Muziekthea-
ter Priamore uit Nuenen en dat had niet 
beter uit kunnen vallen. Hun productie, 
‘de Boot in’, viel in goede aarde en het ap-
plaus en gelach uit de zaal was geweldig. 
Na afloop ging dan ook niemand naar 
buiten zonder een duim op te steken als 
blijk van waardering en ze hoopte het 
gezelschap weer snel terug te zien. Ook 
voor de leden, dirigente en pianist was 
het een groot genoegen om te mogen 
optreden voor ruim 300 personen.
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 PUZZELHOEKWeek 12

Kruiswoord

Horizontaal: 1 Europeaan 6 fototoestel 12 bijbelse figuur 14 sleep 16 en andere 
17 balletdanseres 18 lage rivierstand 19 Ned. omroep 21 dierengeluid 22 trekdier 
23 maand 24 handvat 26 opschudding 28 toevluchtsoord 30 gewicht 31 Russisch 
gebergte 33 Nederlandse Spoorwegen 34 leest 35 staat in Amerika 37 na Christus 
38 draadje 40 circa 42 bijbelse verrader 45 pret 46 tweehoevig dier 
48 op de wijze van 49 blijkens de akten 51 Zijne Majesteit 52 roeipen 
53 bergplaats 54 supporter 56 oude lengtemaat 57 goudgewicht 
59 vrouwelijk beroep 61 chagrijnig 62 vrucht.

Verticaal: 1 gebak 2 te zijner plaatse 3 baan 4 brandverf 5 frisdrank 7 opgeld 
8 studenteneetzaal 9 bijbelse figuur 10 ambtshalve 11 laan 12 geslacht 
13 hersteld 15 braadspit 20 land in Afrika 23 zwaar vergrijp 25 dopheide 
26 werkelijk 27 jury 29 hartige hap 31 onder leiding van 32 deel v.h. oor 
36 binnenschip 39 bijna 41 keukenkruid 43 ruiterlansier 44 oogziekte 
46 Griekse letter 47 mop 50 tegen 51 zo goed als nieuw 54 bloeiwijze 
55 snelle loop 58 rondhout 60 achter.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52

53 54 55 56

57 58 59 60

61 62

K R E T A A S E K R A A G

N E B S A L M I A K E D E

U V A L A R M I R

D U O D I A L O O G K E U

D E R T I E N N E R V E U S

E K R E N G D R A A I T

A T N Z

S A N I M O T S A A R S

K A A T S E N A N A L I S T

E L S T E R M I E T O E R

L L N A A L D R A

E E N S T A L L E S A R K

T E D E R D I E N I M E S

5 6 9 8 2 3 4 7 1
3 7 8 4 6 1 9 5 2
4 1 2 7 9 5 8 3 6
7 3 4 2 5 8 6 1 9
8 5 6 9 1 7 3 2 4
2 9 1 6 3 4 7 8 5
1 2 7 3 4 9 5 6 8
9 8 5 1 7 6 2 4 3
6 4 3 5 8 2 1 9 7

Oplossingen wk 11
R I A L F E B O L G T K

V I D E O T H E E K U E

E A M E Y S C L A I M E

V R V E E K I G T U L T

O E W J R E A B Z E A S

L E A E F V L I B R P R

G B W D E U E E C B A U

Z S E J S K O K T A N O

A U S S F R B A T A C J

A E E I R E D L O Z R A

M N L F A R A K A D F A

A M N D S C H U L D I G

TEAMVERBAND

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AARDIG
ACTIE
ALEER
ANNULERING
BENZINEVAT
BIJOU
BOETEN
BROEK
EERBIED
GEURIG
GRAFREDE
JEHOVA
JOKER
KLASSEMENT
KRUISBEELD
KUILGRAS
LECTUUR
LIGGER
ONDIER
TAALGRENS
TOTEMPAAL
VAALS
VENLO
VERTELLING
VLAAI
VLIES
WELIG

S C H R G R A F R E D E
S K E O R B U J O K E R
D L E E B S I U R K I I
L A A P M E T O T K B D
S S S A R A E J L C R G
E S T A V E N I Z N E B
I E B O R R G B T U E L
L M H O W G E A R C L V
V E R T E L L I N G A L
J N A R L T G I D R A A
D T G N I R E L U N N A
T A A L G R E N S K O I

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij Drukkerij Messerschmidt
Winnaar:

Sudoku 5 9 3
8 2 3
9 1

6
5 7 1

4 7 9
3 8

8 6 4
5 1

week 10, Mw. H. van Lieshout, Stiphout.

Albert Heijn demo-pannenset 
voor Rudyard Kipling scouting
De demonstratie-pannenset die gedurende de pan-
nenspaaractie van Albert Heijn stond opgesteld in 
de winkel is via de facebook-actie geschonken aan 
de Rudyard Kipling scouting in Nuenen.

Een aantal kinderen/scouts heeft een allergie waar zorg-
vuldig mee om moet worden gegaan en daarom is deze 
pannenset van grote waarde voor de kookuitrusting van 
de scouting. Dus ook glutenvrij koken hoort met deze 
nieuwe pannenset voortaan tot de mogelijkheden.

Enkele scouts nemen de pannenset in ontvangst.

Drukke weken Cultuur Overdag 
De focus van Cultuur Overdag ligt op het organiseren van 
culturele activiteiten. De planning voor de komende weken:
Zondagmiddag 26 maart (15.00 uur; Het Klooster): gra-
tis toneelvoorstelling ‘Opgeruimd’ door theatergroep 
‘Greppel’ (waarderingsbijdrage achteraf ); reserveren via 
greppel@cultuuroverdag.nl.
Dinsdagmiddag 28 maart (14.00 uur; Het Klooster): le-
zing ’Romanovs en Revolutie’ in het kader van de her-
denking van 100 jaar Russchische revolutie; kaarten via 
tickets.cultuuroverdag.nl of Het Klooster.
Zondagmiddag 2 april (14.00 uur; Van Gogh Kerkje): le-
zing Wim Daniels in het kader van de Boekenweek; 
kaarten via tickets.cultuuroverdag.nl.
Dinsdag 11 april (10.30 uur; Het Klooster): film ‘Eye in 
the Sky’ met o.a. Helen Mirren; kaarten via Het Klooster.
Vrijdag 21 april (20.00 uur; Het Klooster): theatervoor-
stelling Gerard van Maasakkers & Frank Cools; kaarten 
via Het Klooster.

verkocht

Schout Appelslaan 18 Nuenen
Ruime twee-onder-één kapwoning met garage, L-vormige woonkamer, 
open keuken, badkamer, 4 slaapkamers, eigen oprit met ruimte voor 
meerdere auto’s en overdekte entree naar de woning. De woning is 
gelegen in Nuenen in een kindvriendelijke straat op fietsafstand van het 
gezellige centrum van Nuenen en de Papenvoortse Heide.

•	 Inhoud:	539	m3
•	 Woonopp:	154	m2
•	 Bouwjaar:	1993
•	 Vraagprijs:	€	325.000,00	k.k.

verkocht

De Groote Aa 34 Heeze
Aan	een	rustig	woonerf	in	het	centrum	van	Heeze	gelegen	ruime		2-onder-
1-kapwoning	met	uitbouw	over	de	volle	breedte	aan	achterzijde	en	garage.	
De woning beschikt op de begane grond over een ruime woonkamer met 
uitbouw en open keuken, bijkeuken en inpandige garage. Op de verdieping 
zijn 4 slaapkamers en een moderne badkamer gerealiseerd.

•	 Inhoud:	550	m3
•	 Woonopp:	161	m2
•	 Bouwjaar:	1990
•	 Vraagprijs:	€	345.000,00	k.k.

verkocht

Van Veldekestraat 26 Nuenen
Ruime	2-onder-1	kapwoning	gelegen	in	Nuenen	noord	nabij	het	
gezellige centrum van Nuenen. De woning beschikt over een uitgebouwde 
woonkamer, zonnige serre, bijkeuken, open keuken, ruime oprit met 
carport	en	maar	liefst	2	badkamers	en	6	slaapkamers	waarvan	1	
slaapkamer met badkamer ensuite op de begane grond gelegen.

•	 Inhoud:	592	m3
•	 Woonopp:	180	m2
•	 Bouwjaar:	1963
•	 Vraagprijs:€	439.000,00	k.k.

verkocht

Oosterklamp 4 Nuenen
In	gewilde	woonwijk	Nuenen	oost	gelegen	royale	vrijstaande	woning	
met	slaapkamer	en	badkamer	op	de	begane	grond,	3	slaapkamers	en	een	
badkamer op de verdieping. De woning is gelegen op een ruim perceel 
en heeft een diepe zonnige achtertuin. Op fietsafstand zijn diverse 
voorzieningen zoals sportaccommodaties, uitvalswegen en scholen. 

•	 Inhoud:	570	m3
•	 Woonopp:	138	m2
•	 Bouwjaar:	1984
•	 Vraagprijs:	€	499.000,00	k.k.

verkocht

Schietbergen 39 Nuenen
In	een	rustige	woonomgeving,	in	Nuenen	Zuid	gelegen	instapklaar	
2-kamerappartement	met	woonkamer,	slaapkamer,	badkamer,	inpandige	
berging op de begane grond en op het zuidwesten gelegen zonnig balkon. 
Het appartement is gelegen in een kleinschalig appartementencomplex, 
nabij diverse voorzieningen en het winkelcentrum Kernkwartier.

•	 Inhoud:	150	m3
•	 Woonopp:	50	m2
•	 Bouwjaar:	1981
•	 Koopsom:	€	139.000,00	k.k.

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1

Barrierweg 233 Eindhoven 
Instapklare	en	compleet	verbouwde	jaren	30	tussenwoning	met	
woonkamer voorzien van sfeervolle gaskachel, open woonkeuken, 
bijkeuken,	3	slaapkamers,	moderne	badkamer	en	grote	open	
zolderverdieping met dakkapel. De woning is gelegen op loopafstand 
van Strijp S en diverse voorzieningen en uitvalswegen.

•	 Inhoud:	500	m3
•	 Woonopp:	155	m2
•	 Bouwjaar:	1933
•	 Koopsom:	€	325.000,00	k.k.

nieuw aanbod

Kerkakkers 11a Nuenen
Vrijstaande	woning	met	inpandige	garage	en	een	verwarmd	zwembad	
gelegen in vrijwel het centrum van kerkdorp Gerwen doch in een 
rustige groene woonomgeving. De woning is voorzien van een ruime 
woonkamer, een half open keuken, een bijkeuken, 4 slaapkamers en een 
badkamer op de verdieping alsmede een ruime bergzolder.

•	 Inhoud:	620	m3
•	 Woonopp:	170	m2
•	 Bouwjaar:	1983
•	 Vraagprijs:	€	475.000,00	k.k.

nieuw aanbod

Laan van Nuenhem 35 Nuenen
In	Nuenen	oost	gelegen	vrijstaande	woning	met	oprit,	5	slaapkamers,	
bergzolder, bijkeuken, inpandige garage en een op het noord oosten 
gelegen	privacybiedende	achtertuin.	De	woning	is	tevens	gelegen	nabij	
basisschool, sportgelegenheid en op fietsafstand van het centrum van 
Nuenen.

•	 Inhoud:	550	m3
•	 Woonopp:	180	m2
•	 Bouwjaar:	1986
•	 Vraagprijs:	€	400.000,00	k.k.	

nieuw aanbod

Stationsweg 3 Nuenen
Karakteristiek vooroorlogs herenhuis  gelegen op een prachtig perceel 
aan een lommerrijke laan met authentieke kinderkopjes in Eeneind. De 
woning is perfect onderhouden en heeft authentieke elementen als glas 
in lood en paneeldeuren. Tevens is de woning voorzien van een ruime 
leefkeuken, een atelier, een drietal slaapkamers en twee badkamers. 

•	 Inhoud:	828	m3
•	 Woonopp:	237	m2
•	 Bouwjaar:	1913
•	 Vraagprijs:	€	850.000,00	k.k.

nieuw aanbod

De Haverkamp 23 Nuenen
Vrijstaand	geschakelde	woning	met	een	ruime	woonkamer,	uitgebouwde	
serre met leefkeuken en een grote praktijkruimte op de begane grond. 
Voorzien	van	3	slaapkamers,	badkamer	en	grote	zolderruimte.	Gelegen	
in een rustige en landelijke woonomgeving aan de rand van Gerwen. Op 
loopafstand van de bossen. 

•	 Inhoud:	535	m3
•	 Woonopp:	130	m2
•	 Bouwjaar:	1994
•	 Vraagprijs:	€	349.500,00	k.k.

nieuw aanbod

Berg 19 - 5671 CA Nuenen  T (040) 283 30 57  www.metselaarsmakelaardij.nl  Volg ons nieuwste aanbod op facebook
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Rond de tuin ……in de lente
Aan de lente zijn termen als groen, fris, energie en nieuw leven verbonden. 
Elk jaar wordt het opnieuw lente en elk jaar maakt het bij mij een blijdschap 
los alsof het voor de eerste keer lente is.

Irene de Jong is tuinontwerper en hovenier in Nuenen en omstreken. 
Elk seizoen vertelt zij over de tuin en over de werkzaamheden die 
daarin te doen zijn. Voor vragen kunt u haar benaderen via haar site
www.tuinontwerpen-irene.nl

Rond de Tuin 

Mijn favoriet van het voorjaar is Cory-
lopsis (schijnhazelaar): de fijne zig-
zaggende takkenstructuur, de ronde 
bloemknopjes die richting het voor 
jaar steeds roder worden en dan uit-
eindelijk de zacht gele bloemtrosjes 
(zie foto). De struik wordt maximaal 
1,5 meter hoog en breed en bloeit in 
maart/april.

Het voorjaar is het seizoen van de bol-
len: crocus, narcis, blauw druifje en 
tulpen. Van de houtgewassen is Forsy-
thia (chinees klokje) een van de eerste 
die bloeit, daarna volgen o.a. Prunus, 
krent en pronkstuk Magnolia. 
De vaste planten (o.a. vergeet-mij-
nietjes, Epimedium, longkruid en Pri-
mula) die in het voorjaar bloeien zijn 
vaak laag van vorm en zacht van kleur.

In de tuin komt alles tot leven en dus 
kunnen de handen uit de mouwen: 
we kunnen aan het werk! 

Snoeien is een onderwerp waar wat 
betreft de tuin de meeste vragen over 
zijn. Wanneer je een heester snoeit is 
het belangrijk om te weten wanneer 
deze bloeit. Dan weet je namelijk over 
het algemeen genomen of het gaat om 
een twijgbloeier of een scheutbloeier. 
Twijgbloeiers bloeien op het hout dat 
het jaar daarvoor is gevormd : het zijn 
veelal voorjaarsbloeiende heesters.
Scheutbloeiers zijn heesters die in het 
voorjaar scheuten maken waarop zij in 
de loop van het seizoen zullen bloei-
en. Het zijn zomer- en herfstbloeiende 
heesters. 
Twijgbloeiers snoei je na de bloei en 
scheutbloeiers snoei je in de winter of 
het voorjaar. 

Wanneer je met voorgaande rekening 
houdt, voorkom je teleurstellende 
bloei. 

Andere tuinklussen: 
•	 Het	winterdek	wordt	weggehaald:	

het blad en de dode plantenresten 
worden uit de borders gehaald. 
Het is een mooi tafereel wanneer 
de vaste planten onder het blader-
dek tevoorschijn komen met hun 
nieuwe scheuten. 

•	 Organisch	 samengestelde	 mest-
korrels strooien door borders en 
over het gazon.

•	 De	 vorstgevoelige	 struiken,	 zoals	
vlinderstruik en lavendel, worden 
in april teruggeknipt.

•	 In	 maart	 kunnen	 bladverliezende	
heesters en bomen nog geplant 
worden. De groenblijvende pas in 
april, omdat de bodem dan war-
mer is. Ze slaan dan beter aan.

•	 Vaste	planten	plaatsen	of	verplaat-
sen. Soms verouderen planten. Ze 
gaan in bloei achteruit of zien er 
niet meer mooi uit. De planten 
kunnen dan verjongd worden door 
middel van scheuren. De plant 
wordt in zijn geheel opgenomen. 
De jongste en meest groeikrachti-
ge delen worden eraf gescheurd of 
gesneden en weer teruggeplant. 
De grond van te voren vermengen 
met compost. Na het verplanten de 
planten water geven.

•	 Wanneer	 bloembollen	 zijn	 uitge-
bloeid, is het zinvol om de bloem 
eruit te knippen. De uitgebloeide 
bloem gaat anders zaad vormen en 
dit kost veel energie. Het loof blijft 
wel staan: de bladgroenkorrels in 
het loof zorgen voor de opslag van 
voedsel voor het volgende jaar.

•	 In	 het	 voorjaar	 is	 het	 ook	 tijd	 om	
weer lucht in het gazon te krijgen 
door middel van verticuteren. 
Wanneer er kale plekken ontstaan, 
worden deze opnieuw ingezaaid.

Ik wens u een energieke, frisgroene 
lente! Geniet van al het moois dat weer 
ontstaat!

Daar komt u voor naar Stiphout!
Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 
0492 - 523271 • Open van 9.30-18.00 uur. 

Heden 
genieten

Van: Frank Walder
 Sommermann
 Eugen Klein
 Rabe + Basler

Attentie mode flitsen
29+31 maart

van 13.00 tot 16.00 uur

BS De Wentelwiek 
en de Veilig op Wegles 
De leerlingen van de groepen 7 en 8 van BS De Wentelwiek hebben donder-
dag 16 maart de Veilig op Wegles gekregen.

Waar kinderen en grote voertuigen el-
kaar ontmoeten, kunnen gevaarlijke 
situaties ontstaan. Daarom is voorlich-
ting letterlijk van levensbelang, met 
name aan de meest kwetsbare ver-
keersdeelnemers: kinderen. Om kin-
deren bewust te maken van de moge-
lijke gevaren van het verkeer hebben 
Transport en Logistiek Nederland 
(TLN) en Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) een les ontwikkeld waarin leer-
lingen van groep 7 en groep 8 van het 
basisonderwijs kennismaken met 
vrachtauto’s.

Het dodehoekproject ’Veilig op Weg’ 
bestaat uit een theorie- en een prak-
tijkles. De theorieles wordt gegeven 
aan de hand van een online film in de 
klas. Daarna gaan de leerlingen naar 

buiten waar de Veilig op Wegvracht-
auto klaar staat voor de praktijkles. 
Achter het stuur van een vrachtauto 
besef je pas goed hoe belangrijk het is 
om als fietser uit de dode hoek te blij-
ven. De twee vuistregels ‘blijf rechts en 
ruim achter een vrachtauto en houd 
minstens drie meter afstand’ zijn daar-
bij heel belangrijk.
Ieder jaar is er in het verkeer een aantal 
ongelukken in de dode hoek te betreu-
ren. Vooral scholieren zijn een kwets-
bare groep in het verkeer.
’Veilig op Weg’ is het grootste dode 
hoek lesproject in Nederland en uniek 
in Europa. Jaarlijks worden door TLN, 
VVN en alle Veilig op Weg partners, 
zo’n 1500 basisscholen bezocht.
Meer weten? Kijk op: 
www.veilig-op-weg.nl

Projectweek over afval    
op de Dassenburcht afgerond
Door Edwin Coolen

‘Ieuw! Een schaap!’ Dat maakte toch de meeste indruk op de leerlingen van 
groep 5/6 tijdens hun bezoek aan de milieustraat: de container met kada-
vers. De afgelopen week hebben de basisschool, dagopvang, buitenschool-
se opvang en de peuterzaal van De Dassenburcht aan de Jacob Catsstraat in 
Nuenen aan een gezamenlijk thema gewerkt: Gezonde Leefstijl en Leefom-
geving. Het initiatief is gekomen van een medewerker van de buitenschool-
se opvang waarna, samen met de gemeente, een programma is bedacht.

Groep 5/6 van de Dassenburcht luistert aandachtig naar de uitleg over (zwerf)afval en 
recycling tijdens hun bezoek aan de milieustraat

Wethouder van Onderwijs Henk Pero met 
directrice Mariëtte Fransen

Zo stond donderdag 16 maart de hele 
dag in het teken van gastlessen (over 
de plastic soep in de oceaan), theater 
en een zwerfafvalexpeditie, waarbij de 
kinderen gingen kijken wat er allemaal 
buiten op de grond ligt in de omgeving 
van de school. Ook een bezoekje aan 
de milieustraat mocht tijdens de pro-
jectweek natuurlijk niet ontbreken. 
Dat vond maandag plaats.
De jonge kinderen leren zo meer over 
zwerfafval, afval scheiden en het milieu. 
In elke klas en groep wordt voortaan het 
afval gescheiden in drie verschillende 
emmers: voor Groente en Fruitafval, 
Plastic/Metaal/Drankkartons (pakjes) 
en Restafval. Deze emmers zijn geleverd 
door de gemeente Nuenen. Op deze 
manier wordt afvalscheiding een ge-
woonte, bespaart de school op het af-
voeren van afval én worden de kinderen 
bewust gemaakt van afval, milieu en re-

cycling. Daarnaast werd gewekt aan en 
gesproken over gezonder leven door 
meer te bewegen en gezonder te eten. 
De afsluiting was woensdag met een kij-
kochtend voor ouders en andere be-
langstellenden.

Verkiezingen  
op St. Jozefschool, 
Nederwetten
Op 15 maart mocht iedereen boven 
de 18 jaar stemmen voor de 2de ka-
mer verkiezingen. De oudste leerlin-
gen van de Sint Jozefschool in Ne-
derwetten mochten ook hun stem 
uitbrengen.

Voorafgaand aan de verkiezingen had-
den de leerlingen van groep 7 en 8 voor 
iedere partij een affiche gevuld met de 
kernwoorden van de politieke partijen. 
Op basis van deze informatie konden 
ze samen met de juf een kieswijzer in-
vullen. Met de partij die uit deze kies-
wijzer kwam, de SP, hebben ze deelge-
nomen aan de nationale kinderverkie-
zingen 2017.

Erg interessant is het dan om bij de 
echte verkiezingen op het stembureau 
te gaan kijken. Op het stembureau kre-
gen de leerlingen een leuke uitleg en 
was er alle tijd voor vragen. Meneer 
van der Looij, hartelijk bedankt!

Om op school echt te kunnen gaan 
stemmen, was er natuurlijk ook een 
stemhokje, een stempotlood en na-
tuurlijk een zelfgemaakt stembiljet 
nodig. Tja en als je op de dag van de 
verkiezingen dan het stembiljet ver-
geet, dan moet je deze eerst thuis op 
gaan halen. Vervolgens heeft ieder-
een zijn of haar stem uitgebracht. De 
winnende partij van groep 7 en 8 was 
het CDA. Vervolgens gingen de leer-
lingen snel naar huis om te kijken wie 
de winnaar van de echte verkiezingen 
zou worden!

Zondagse Cultuurroute   
rond de Dassenburcht
Degene die zondagmiddag 2 april denkt: “Wat zal ik eens doen?”, kan naar 
de overzichtsagenda in dit blad kijken en verschillende mogelijkheden ont-
dekken. U treft bij 2 april ook aan: Rondje Cultuur bij de Buur. Het bekende 
Nuenense zangkoor Midore zal het ‘festival’ openen in de aula van de school 
De Dassenburcht. Dit is van 13.15 tot 13.45 uur. Het koor put uit een breed 
repertoire, van klassiek tot pop.

Een aanrader
Voor Cultuurliefhebbers een uitste-
kende kans om kennis te maken met 
diverse muzikale amateurgroepen uit 
Nuenen en talentvolle jonge musici 
van de muziekschool, waarvan u het 
bestaan mogelijk niet wist. Ook biedt 
het aanschouwen van toneel, gespeeld 
door de Lindespelers, een mooie kans 
tot een aangename zondagmiddagbe-
steding. Als vervolg op dezelfde mani-
festatie van vorig jaar wordt de buurt 
Omgeving Andriesplein weer één 
middag het culturele centrum van 
Nuenen.

Hoe gaat een en ander in zijn werk?
In vijf dicht bij elkaar liggende woon-
huizen en basisschool De Dassen-
burcht vinden muziek- en toneelpre-
sentaties plaats. Niet minder dan der-
tien verschillende gezelschappen uit 
Nuenen verlenen hun medewerking.

Bent u liefhebber van klassieke mu-
ziek, keus te over, een bezoek aan een 
interessante toneelpresentatie behoort 
tot de mogelijkheden en ligt uw be-
langstelling meer bij het folkgenre of 
moderne muziek, ook dan is er voor u 
een keus. Ook het aanhoren van een 
muzikale vertelling kan heel aange-
naam zijn. U stippelt, zoekend in het 
speelschema gewoon zelf naar eigen 
voorkeur een luister-kijkroute uit. 

Op de adressen Jacob Catsstraat 1-3 
(Basisschool De Dassenburcht), Wil-
genstraat 8, Jacob Catsstraat 22, Mei-
doornstraat 13, Eikenlaan 16, en Van 
Ruusbroecstraat 29 vinden de voorstel-
lingen van elk een half uur plaats. De 
groepen geven, verspreid over de loca-
ties, een of tweemaal een voorstelling. 
Daartussen valt steeds een kwartier 
pauze, zodat de bezoeker de tijd heeft 
om naar een andere voorstelling te gaan. 

Op de deur van de woonhuizen en de 
school hangt op zondag 2 april een 
duidelijk herkenbare poster zodat u 
niet hoeft te twijfelen of u wel op het 
juiste adres bent. De deur bij elk adres 
staat open vóór en na de voorstelling, 
zodat het publiek in- en uit kan lopen. 
Op het moment dat de voorstelling be-
gint, of als de woonkamer vol is, gaan 
de deuren dicht en kan er voor die pre-
sentatie niemand meer naar binnen. 

In basisschool De Dassenburcht wordt 
gedurende de middag koffie, thee en 
frisdrank geschonken. Op de andere 
locaties is dat niet het geval. Na de 
laatste voorstelling om 16.45 vindt er 
in basisschool De Dassenburcht vanaf 
17.00 uur een gezamenlijke afsluiting 
plaats. Mocht u (een deel van) het 
middagprogramma gemist hebben 
dan kunt u altijd nog naar de afsluiting 
komen tussen 17.00 uur en 18.00 uur. 
Iedere deelnemende groep geeft dan 
nog een blijk van zijn/haar kunnen.

Contactpersonen: Agnes Leijen: a.
leyen@onsnet.nu, Martin Bergmeijer: 
m.bergmeijer@onsnet.nu 
De voorstellingen zijn voor iedereen 
gratis toegankelijk. Het speelschema 
en de plattegrond staan ook op de 
website van Buurtvereniging Andries-
plein en Omgeving: 
www.boa-nuenen.nl

Vrouwencentrum 
de Vlinder 
Kledingwinkel Vrouwencentrum de 
Vlinder is iedere dinsdagmorgen ge-
opend van 09.30 tot 11.30 uur en don-
derdagmorgen van 12.30 tot 15.30 uur. 
U bent van harte welkom! Adres: de 
Luistruik, Sportlaan 12, Nuenen.



LINDEBLAADJES

REPARATIE  van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-nl. - 
Uw specialist AD IVITS, tel. 
040-2541803 / 06-14697792, 
www.ivits.nl, email: aivits@
onsmail.nl 

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

FEESTJE? Huur: Sta-
tafels € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 35,-; Tenten 
vanaf € 20,- eventueel be-
zorgen mogelijk. Mulders 
Staantafelverhuur, Bruhe-
zerweg 49, 5704 CM Hel-
mond, telefoon 0492-510855 
of 06-27175412. Website: 
www.ikgeefeenfeestje.nl

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m € 125,-

Hoogte 200 cm p.m € 135,- 
ANTRACIET EN GRIJS! 

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

€ 2,50 KORTING op al onze 
behandelingen. Lekker mak-
kelijk, ik kom bij u thuis! PE-
DICURE Alta Grace  Gel-
dig tot en met april. Marieke 
Tel: 06-50571183.

ICT-ER MET DE VUT 
heeft tijd over voor al uw 
computer-, netwerk-, TV-, 
zonnepanelenmonitoring- 
en audio-installaties en/of in-
stellingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van de 
Weijer, De Hooge Akker 29, 
Geldrop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

Wasmachine, koelkast, vaat-
wasser defect? Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

Gebruikte wasmachines en 
drogers met garantie. Van 
de Weijer, De Hooge Akker 
29, Geldrop (naast DAF), 
tel. 040-2802390.

Witgoedapparaten met lichte 
transportschade. Witgoed-
specialist Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop (naast DAF), tel. 040-
2802390.

Kent u, of bent u iemand die behoefte heeft aan extra gezelligheid 
of hulp nodig heeft om activiteiten te ondernemen? Wij zijn 2 jonge 
vrouwen tussen de 40/50 jaar, beide in het bezit van een auto en 
wij willen u graag helpen met boodschappen doen, een bezoek 
aan arts/ziekenhuis, een uitje of gewoon thuis. Bel ons voor een 

vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vergoeding in overleg.
PETRA 06-50878600 of JOLANDE 06-12892082.

www.uitenthuis.info

MODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN

Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                
MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

 www.lineo.nlZondag 26 maart
geopend 11.00 - 17.00 uur

E X C L U S I E V E   I N T E R I E U R S   en   D E S I G N M E U B E L E N

WIJ KOMEN VOOR INTERIEURADVIES OOK GRAAG BIJ U THUIS

uw regiodealer Lineo
s e l e c t s t o r e

NIEUW NIEUW

Bank met zitdiepte verstelling Bank leverbaar in 3 rughoogtes

• ontwerp & advies 
• aanleg & onderhoud

Bollenhoeve 9  Helmond  |  06 19702668  |  www.lapagondatuinen.nl

• decoratie & renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie
nieuw adres 

per 01-04: Wettenseind 8a Nuenen

SCHEIDEN DOE JE SAMEN 
*Vanaf intakegesprek t/m 
afhandeling rechtbank 
*Effectiever en goedkoper 
dan een advocaat *Een 
aanspreekpunt tegen een 
vaste totaalprijs. Astrid 
Larue. Tel. 06 539 72 748. 
larue@scheidingshuys.nl 
www.scheidingshuys.nl 
ER IS TOEKOMST NA DE SCHEI-
DING. Het scheidingshuys.

TE HUUR OPSLAG-
RUIMTES Afgesloten ter-
rein. Nuenen-Gerwen. 1x ca. 
43 m2. 1x ca. 48 m2. Garage 
5,85 x 2,80 m. m.i.v. 1-4-
2017. Info: 06-13320300.

AANGEBODEN: Huis-
houdelijke hulp. Tel. nr. 06-
84262930.

Frank Geers

 Keizershof 138, 5672 PC Nuenen
frankszorg@gmai l .com, 06 51 36 48 67

www.frankszorg.nl 

De Pinckart 42, NUENEN
040 - 283 63 83
info@printendruk.com

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers

folders | brochures

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

WWW.PR INTENDRUK .COM print   en   druk

MEGAVLOOIENMARKT 
26 MAART Tennishal-
len Eindhoven Noord, Vijf-
kamplaan 12. 220 kramen 
bomvol!!! 9.00-16.00 uur 
€ 2,- p.p. 06-20299824.

TE KOOP: Openhaard- 
en kachelhout: Eiken € 65,- 
per m3. Aanmaakhoutjes 
€ 20,- per m3 (zelf in zak-
jes doen) Aardappels en 
eieren! Fam. van Baren, 
Boord 30 Nuenen. Tel: 040-
2836270.

Dorpsstraat 95  Mierlo  |  T 0492 66 11 00  | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl 

KOOPZONDAG 26 MAART

DE BARISTA MAAKT VERSCHILLENDE HEERLIJKE KOFFIES VOOR JE KLAAR 
OM BIJ TE KOMEN VAN HET SHOPPEN! ÉN DE BESTE ECHTE BAKKER JENNY 
VAN DE PUTTEN ZORGT VOOR IETS LEKKERS BIJ DE KOFFIE!

GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

VOLOP VIOLEN 
VELE SOORTEN EN KLEUREN

HET PLANTSEIZOEN
IS WEER BEGONNEN

GROOT
ASSORTIMENT
TUINPLANTEN
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 ACTIVITEITENAGENDA

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’

Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

    Afscheid nemen 
             begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Maand maart 
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling
Lissevoort, ingang tennisterreinen

Donderdag 23 maart
09.30 uur Computercafé van SeniorWeb 

en Bibliotheek. Genealogie Digitaal
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18, Nuenen

Donderdag 23 maart
17.00-19.00 uur Inloopcafé van O.C.N.
restaurant Goesting, Park 61 in Nuenen

Donderdag 23 maart
20.00 uur Lezing landgoederen

in Noord-Brabant
Zaal De Koekoek, Lieshout

Vrijdag 24 maart
12.30 uur Nationale Pannekoekendag!

Jo van Dijkhof

Vrijdag 24 maart
19.30 uur Kunstkwartier: 

‘Vincent een leven in muziek’
Vincentre, Berg 29, Nuenen

Vrijdag 24 maart 
20.15 uur Rik avond 

bij de supportersclub RKSV Nuenen 
‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14

Vrijdag 24 maart
20.00 uur Kienen in Lieshout

 Dorpshuis in Lieshout

Zaterdag 25 maart
14.00-17.00 uur Gerwen Nederwetten loop

Heerendonk 3, 5674 PG Nuenen

Zaterdag 25 maart
13.00 uur André van de Maatdag

kiosk op het Heuvelplein in Gerwen

Zaterdag 25 maart
13.00 uur Rommelmarkt en kienen

voor de kinderen in Bosnië!
De Gasterij Jo van Dijkhof

Zaterdag 25 maart
 Après-Ski Party Flachauer Art

Café Ons Dorp

Zaterdag 25 en zondag 26 maart
12.00 - 17.00 uur foto-expositie 
Fotoclub de Fotoschouw PVGE
‘T Slot Kastelenplein Eindhoven

Zaterdag 25 maart
13.00 uur Sponsordag tbv Bosnië

Jo van Dijkhof

Zondag 25 maart
20.30 uur Liederentafel

 bij café Schafrath, Park 35

Zondag 26 maart
08.00-14.00 uur Voorjaars

ruilbeurs/rommelmarkt bij KLWV
 Ginderdoor 55, Lieshout/Mariahout

Zondag 26 maart
11.30 uur Halfvasten
Restaurant Goesting

Zondag 26 maart
14.30 uur Nuenens Swingtime

Paulus Schäfer Trio
De Watermolen van Opwetten

Zondag 26 maart
14.30 uur Het GMK op avontuur 

Gemeenschapshuis D’n Heuvel in Gerwen

Zondag 26 maart
14.30 uur Nuenens Swingtime 

met het Paulus Schäfer Trio
Watermolen van Opwetten

Zondag 26 maart
15.00 uur Cultuur Overdag: 

Theatergroep Greppel speelt ‘Opgeruimd’
Het Klooster

Zondag 26 maart
20.30 uur Liederentafel Schafrath 

 café Schafrath

Maandag 27 maart
14.00 uur WLG Lezing 
‘Afscheid bij overlijden’

D’n Heuvel Gerwen

Dinsdag 28 maart 
13.30 uur ‘Rijke Roomse Leven’ in Brabant 

met René Bastiaanse
Dorpshuis Lieshout

Dinsdag 28 maart 
14.00 uur Cultuur Overdag: 

Lezing ‘Romanovs en Revolutie’
Het Klooster

Dinsdag 28 maart
20.00-21.30 uur Lezing ‘Financieel Fit’ 

door Eef van Opdorp
Rabobank, Laan der Vier Heemkinderen 7 

Geldrop

Woensdag 29 maart
14.00 uur PVGE informatiemiddag 

voor alle 50 plussers
Scarabee Mantelmeeuwlaan 10-12, Nuenen

Woensdag 29 maart
18.00-19.30 Open avond 

basisschool De Nieuwe Linde
Van Duynhovenlaan 15, Nuenen

Woensdag 29 maart
20.15 uur Thijs van de Meeberg 

Deel je leven - deel je kunst!
De Regenboog, Sportlaan  Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 25 maart 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 26 maart 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 25 maart: geen intenties.
Zondag 26 maart 11.00 uur: Marie van 
den Reek-Bijsterveld; Karel Smits; 
overleden familie Rooyakkers-
Rooyakkers; Paul Perrée; Joost van der 
Graaf en Ineke Hilberink; Ien Vermeu-
len-Karsmakers; Jan de Haas; Henk 
Vrijaldenhoven; Tine van Lier-Vrijal-
denhoven; Martien de Groot; Ouders 
Vrijaldenhoven; Ouders van Keulen.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Nelleke 
Keunen-van Tuijl, Beukenlaan 25. Wij 
wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte met het verwerken 
van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Weekenddiensten
Zondag 26 maart 11.00 uur: viering 
met parochiekoor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties
Jan van der Wielen; Diny Geraets-
Zwegers, vanwege sterfdag.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 26 maart 09.30 uur: viering 
met volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Bea Schenkels; Janus van Kuijk; Ou-
ders Renders-Van Hoof; Jan en Truus 
van Rooij-Van Lieshout; Janny Kerk-
hof-Van Rooij; Jan en Riek de Goeij-
Van Rooij; Piet en Ilse Renders; Marti-
nus de Vries en Catharina de Vries-
Van Hoof.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 26 maart: ds. P. de Waal. De 
vierde zondag van de veertigdagentijd, 
weken die voorafgaan aan Pasen. Aan-
vang 10.00 uur. Er is kinderneven-
dienst voor kinderen van de basis-
school. De collecte is voor Kerk in Ac-
tie, binnenlands pastoraat. Dinsdag 28 
maart: Samen aan Tafel. Aanmelden 
uiterlijk de zaterdag er voor bij sa-
menaantafel@pgn-nuenen.nl . 

Schuif even aan de KBO-tafel 
voor … de Alarmcentrale 112
De Eindhovense politiebrigadier J. Aalbers is er al ruim 16 jaar dag en nacht 
mee bezig: de Alarmcentrale 1 1 2 van de regio Oost-Brabant, onder meer 
voor Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Als senior medewerker van de meld-
kamer stuurt hij de centralisten aan en is hij tevens het aanspreekpunt voor 
vragen van buitenaf.

Aalbers schuift daarom met plezier bij 
de KBO Nuenen aan tafel tijdens de 
Schuiflezing van donderdagochtend 
30 maart om 09.30 uur in de zaal Het 
Trefpunt van het Nuenens Klooster 
om Nuenense belangstellenden veel 
wetenswaardigs te komen vertellen 
over de regionale alarmcentrale.
Op zo’n werkplek maak je bij uitstek 
veel heftige en spannende dingen mee. 
Om het allemaal nog wat extra leven-
dig te maken, zal hij naast fotomateri-
aal ook gebruik maken van geluids- en 
filmfragmenten. 

“In tegenstelling tot de jongere garde 
kennen senioren vaak nogal wat schroom 
om 1 1 2 te bellen. Vooral ’s nachts me-
nen ouderen al vlug dat ze de Alarmcen-
trale maar niet moeten lastig vallen”, is 
zijn ervaring. “Bel gerust en laat ons mee 
de inschatting maken of je oproep urgent 
is of niet”, is zijn eerste advies. “Je staat er 
dan in een spannende situatie tenminste 
ook niet meer alleen voor.”
Met een belletje naar 1 1 2 kunnen di-
rect -indien nodig- een of meerdere 
hulpdiensten van politie, brandweer en 
ambulance worden geactiveerd. 

Ook al is het alarmnummer 1 1 2 inmid-
dels Europees ingevoerd, Nederland 
loopt voorop als het gaat om het direct 
schakelen tussen alle hulpverlening van 
politie, brandweer en ambulance.
Ook kan, in geval van reanimatie, de 
Rapid Responder en het AED alarm in 
de directe omgeving worden gewaar-
schuwd om de eerste levensreddende 
handelingen uit te voeren, als de am-
bulance of de traumahelikopter nog 
even onderweg zijn. Uiteraard alleen 
in gevallen waarin elke seconde telt.
Ook is interessant van brigadier Aal-
bers te vernemen hoe 1 1 2 mensen 
kan traceren die niet meer weten waar 
ze zijn, of een calamiteit willen melden 
op een voor hen onbekende plek. Ook 
die situatie wil bij senioren nogal eens 
voorkomen.

Kortom, het belooft weer een boeien-
de en leerzame bijeenkomst te wor-
den, die natuurlijk ook dit keer weer 
gratis toegankelijk is voor iedereen, lid 
of geen lid van KBO Nuenen, die hier 
meer over wil weten.

Woensdag 29 maart: laatste oecume-
nische thema-avond van dit seizoen 
met Thijs v.d. Meeberg (zie elders in 
dit nummer).

Elke donderdag is er Open Huis tussen 
10.00 en 12.00 uur, waar iedereen wel-
kom is voor koffie en ontmoeting met 
anderen. U kunt zo binnenlopen. Onze 
kerk is elke zondag geopend. In de 
loop van de week zijn er diverse activi-
teiten. U kunt die vinden op de website 
of ons publicatiebord aan de gevel van 
De Regenboog.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 23 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten. 
Vrijdag 24 maart. 07.15 uur H. Mis van 
de Vasten; gedachtenis van H. Bene-
dictus, abt. 18.00 uur Kruisweg.
Zaterdag 25 maart. Feest van Maria 
Boodschap; gedachtenis van de Vas-
ten. Sterfdag van Mgr Lefebvre. 
Zondag 26 maart. Vierde zondag van 
de Vasten, Laetare. 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis. 
Maandag 27 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten; gedachtenis van H. Jo-
hannes van Damascus, belijder en 
kerkleraar. 
Dinsdag 28 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten; gedachtenis van H. Jo-
hannes van Capistrano, belijder. 
Woensdag 29 april. 07.15 uur Mis van 
de Vasten. 

De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Groot succes: inzamelen   
DE-punten voor Voedselbank
In vier weken tijd heeft Nuenen 400.000 DE-punten ingezameld voor de 
Voedselbank. Dat is goed voor heel veel pakken koffie!

Team en bestuur van de Voedselbank 
Nuenen zijn erg enthousiast: “Een ge-
weldig succes. Koffiedrinken is voor 
veel mensen toch een belangrijk mo-
ment”. De inzamelactie was een sa-
menwerking van de Lionsclub Nuenen 
en de Voedselbank en zij zijn heel erg 
blij met het resultaat. 

Volgende keer weer
De eerste week leverde de meeste pun-
ten op: ruim 150.000. De tweede en 
derde week ontliepen elkaar niet veel 
met elk zo’n 100.000 punten. Er zijn 
heel wat uurtjes in het tellen gaan zit-
ten. Dat hebben de mensen van de 
Voedselbank en de Lionsclub met veel 
plezier gedaan. De inzameldozen zijn 
keurig opgeborgen om deze een vol-
gende keer weer te kunnen plaatsen bij 
de supermarkten.

“Een speciaal DANK-JE-WEL richten 
we aan Albert Heijn Parkstraat, Albert 
Heijn Kernkwartier, Jumbo Ton Grim-
berg, Jumbo Kernkwartier en Jan Lin-
ders”, zeggen beide organisaties. En na-
tuurlijk ook aan alle fantastische Nue-
nenaren die hun punten aan ons 
geschonken hebben. “Heel hartelijk 
dank en graag tot een volgende keer”.

Nuenen bedankt!
400.000 DE-punten

 Voedselbank & Lions

voor heel veel ko� ie
in voedselpakketten.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 24 maart organiseert Car-
navalsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.

Voorjaars ruilbeurs/
rommelmarkt bij KLWV
De Klassieke Landbouw Werktuigen 
Vereniging organiseert op zondag 26 
maart weer haar voorjaar ruilbeurs/
rommelmarkt. Het vindt plaats te 
Ginderdoor 55, tussen Lieshout en 
Mariahout. De aanvang is om 08.00 
uur en duurt tot 14.00 uur. Meer info: 
Jos Heijmans, tel: 06-22317770 of 
jheijmans@klw-vereniging.nl
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SPORT
misschien wel de mooiste  
looproute van Eindhoven e.o.

Rondje Nuenen West
Op zondagochtend 7 mei wordt de 
veldloop ‘Rondje Nuenen West’ ge-
organiseerd. In een ronde van 7,5 
km, die grotendeels over onverhar-
de paden voert in het groene gebied 
tussen Eindhoven en Nuenen, ren je 
o.a. langs Kasteel Eckart, door het 
Eckartse Bos, zó het mooie Dommel-
dal in en terug langs de Opwettense 
Watermolen naar de start-/finish-
plek in Nuenen West. 

De sportievelingen kunnen de ronde 
twee keer rennen en zo 15 km door de 
natuur afleggen. Bijvoorbeeld als trai-
ning voor de Van Goghloop, die 4 we-
ken later plaatsvindt.
Vanaf 10 uur kan je je startnummer 
ophalen; om 11 uur vertrekken de 
(eerste) renners. Deelname aan deze 
loop is gratis! Inschrijven voor de 7,5 
of 15 km doe je via www.inschrijven.nl 
tot uiterlijk 3 mei. Ga voor alle prakti-
sche informatie naar www.rondjenue-
nenwest.nl. Hier kan je ook de alge-
mene voorwaarden lezen, waarmee je 
bij inschrijving akkoord gaat.
 
Bij de finish staat een klok, zodat - als 
je dat belangrijk vindt - je zelf je gelo-
pen tijd in de gaten kan houden. Dit is 
geen wedstrijd maar een trimloop! 
Hou er bij je keuze voor schoeisel en 
kleding rekening mee dat het parcours 
veelal over onverharde paden gaat.

School-
voetbaltoernooi 
gemeente Nuenen
De KNVB ondersteunt de jaarlijks 
terugkerende schoolvoetbaltoer-
nooien waaronder deze van de ba-
sisscholen uit Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten.

Al ruim een eeuw organiseert de 
KNVB het schoolvoetbaltoernooi. 
Aan de lokale voorrondes doen jaar-
lijks zo’n 300.000 basisschoolleerlin-
gen mee. Plezier en samenwerken, dat 
staat bij de KNVB voorop. De kinde-
ren vinden het een eer om voor hun 
school uit te komen.
Deze vinden plaats door het gehele 
land, grotendeels in het voorjaar. Zo-
wel jongens als meisjes doen hieraan 
mee. Na de lokale voorrondes en re-
gio- en districtsfinales (ZUID I) blijven 
de beste schoolteams over. Die strijden 
in Zeist om het Nederlands Kampi-
oenschap Schoolvoetbal.

Voor kinderen uit groep 5 t/m 8 van de 
basisschool. Voetbalervaring is niet 
nodig; alle jongens en meisjes kunnen 
zich opgeven. Niet alleen de deelne-
mers kijken ieder jaar uit naar het toer-
nooi. Dat geldt ook voor alle suppor-
ters van de schoolteams. Denk aan 
klasgenoten, leerkrachten, ouders/ver-
zorgers, broertjes en zusjes.
Het toernooi in Nuenen vindt plaats 
op de Oude Landen, het sportpark van 
de plaatselijke RKSV. Dit toernooi 
wordt al meer dan 40 jaar georgani-
seerd en voor het eerst dit jaar wordt 
dit toernooi ondersteunt door de 
KNVB. Het toernooi is al jaren een 
succesformule dus aan de opzet gaan 
we niet te veel veranderen. Alle teams 
hebben zich inmiddels aangemeld, in 
totaal gaan 60 teams de strijd met el-
kaar aan. Deze teams zijn verdeeld in 4 
categorieën; jongens 7/8, meisjes 7/8, 
jongens 5/6 en meisjes 5/6. Het toer-
nooi vindt plaats op 5 en 12 april. 

Bert Manders beste dubbelaar BCL

11e Adventure Store wandeltocht 
en 4e KIDS adventure trail
Op zondag 2 april is de Adventure Store Mierlo-Hout gastheer tijdens de 11e 
Adventure Store wandeltocht en 4e Kids adventure trail. Deze dag vertrek-
ken er diverse wandeltochten en wordt er in en om de winkel een bijzondere 
koopzondag georganiseerd waar diverse medische specialisten en toon-
aangevende leveranciers aanwezig zijn voor passend advies.

Stichting Wandel Organisatie Peelland 
organiseert vanuit de Adventure Store 
verschillende wandelroutes. Afhanke-
lijk van de afstand lopen deze door di-
verse mooie natuurgebieden in de re-
gio zoals het Groot Goor, Molenheide 
en de Strabrechtseheide met bos, hei-
de en vennen. Scouting Brandevoort 
verzorgt rondom de prachtige markt-
hal in het centrum van Brandevoort de 
pauzeplaats. Kijk voor meer informa-
tie op: www.adventurestore.nl. 

Voor kinderen van de basisschool 
wordt een avontuurlijke 5 km wan-
delspeurtocht georganiseerd door 
scouting Brandevoort en de Adven-
ture Store. Start en finishen kan tussen 
10.00 en 14.00 uur vanuit de winkel, 
waar de kids voor vertrek worden 
voorzien van informatie en een gymtas 
met lekkers voor onderweg. Er is een 
pauzeplek waar marshmallows wor-
den geroosterd op het kampvuur en 
waar limonade wordt geschonken. 
Ouders (of andere begeleiders) lopen 
gratis mee. Kosten: € 3,- all-in per 
kind, € 0,50 korting voor leden van de 
scouting of erkende wandelbond. In-
schrijven kan via kidsadventuretrail@
scoutingbrandevoort.nl onder vermel-
ding van naam, leeftijd en gewenste 
starttijd. Een bevestiging van de in-
schrijving volgt vanzelf.

Tijdens deze extra lange koopzondag 
(8.00-17.00 uur) kan de bezoeker ad-
vies en informatie inwinnen bij toon-
aangevende leveranciers uit de wan-
delsport. Zo kan de bezoeker bij Han-
wag berg- & wandelschoenen terecht 
voor advies en een gratis onderhouds-
beurt. Daarnaast krijgt de bezoeker 
uitleg over diverse leesten en kunnen 
alle modellen in de winkel worden uit-
geprobeerd. 
Voor wandelsokken en ondergoed is 
de bezoeker aan het juiste adres bij Fal-
ke. Salamon toont de nieuwste collec-
tie Trailrunning schoenen, waarmee 
gerust door de modder gelopen kan 
worden. Care Plus vertelt over de ge-

varen van teken in de bossen en Klean 
Kanteen weet alles over veilig en mili-
euvriendelijk drinken.

Tijdens deze sportieve dag zijn er ook 
diverse medische specialisten aanwe-
zig. Zo verzorgt podotherapeut Emile 
Itz een gratis spreekuur en kan de be-
zoeker kennismaken met de bekende 
medische pedicure Deborah. Lenie 
Klaasen van Forever is dit jaar ook aan-
wezig voor voedingsadvies op maat.

De inwendige mens
Naast alle wandelactiviteiten, advie-
zen van leveranciers, de aanwezige 
medische kennis en de vele mooie 
aanbiedingen is er ook ruimte voor de 
inwendige mens. Joost Rooijakkers 
bereidt heerlijke Duitse worst op een 
van zijn unieke kachels, gemaakt van 
oude gasflessen of autovelgen. 
Slijterij Wijnhandel 't Pijpke, de speci-
alist uit Mierlo-Hout met een ruim as-
sortiment wijn, gedistilleerd, likeuren 
en speciale bieren houdt deze dag een 
proeverij met speciale Duitse biertjes 
en wijnen. 
Kom langs, ook als u niet mee wan-
delt. Het is zeker de moeite waard! 

ZONDAG 2 APRIL 2017

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 
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ADVENTURESTORE
WANDELTOCHT

WINKELOPEN VAN 8-17 UUR

4e KIDSADVENTURE
TRAIL 70 YEARS 1947-2017ADVENTURE STORE
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Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

•  Altijd 10% met  klantenkaartspaarsysteem
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Persoonlijke en deskundige bediening
•  Vertrouwd adres sinds 1947

  Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 9 APRIL 2017. 

Alexandra mini van de week 
bij Dames 1 Nuvo'68
Na de eigen minitraining afgelopen zaterdag werd Alexandra meegetroond 
naar de kantine waar ze aanwezig was bij de teambespreking van Dames 1. 
Het zou een spannende wedstrijd worden, want de nummers 2 en 3 in de com-
petitie moesten tegen elkaar. De nummer 2 mag promotie wedstrijden spelen 
om in de 1e klasse volgend jaar uit te komen. Ter versterking van het team 
waren 2 speelsters van meisjes 1 uitgenodigd om indien nodig in te vallen.

Nuvo'68 begon natuurlijk met de service 
van Alexandra en de eerste rally werd 
met haar uitgespeeld. Gemotiveerd door 
de inzet van dit aanstormend jeugdlid, 
trok Nuvo'68 de eerste set overtuigd naar 
zich toe. De tweede set bracht al wat 
meer spanning met zich mee en dat 
bleek ook uit de eindstand van deze set, 
want van Daal wist deze te winnen met 
26-28. Ook de derde set was een echte 
spannende set die uiteindelijk door 
van Daal werd gewonnen met 23-25.
De stand is dan 1-2 en dus moesten we 
de vierde set winnen wilden we nog 

kans maken op de winst met een vijf-
setter. Al deze tijd is Alexandra erbij en 
staat zij vol spanning naast de kant de 
wedstrijd te volgen. In de laatste set, 
wordt Lynn (meisjes 1) ingezet om met 
haar service een paar punten te scoren. 
Dit lukt 1x! Helaas moest Nuvo'68 be-
kennen dat van Daal over meer wils-
kracht beschikte en de wedstrijd werd 
met 1-3 verloren. Nuvo'68 staat nu op 
de derde plek met 1 punt achter op van 
Daal. Het blijft spannend op plek 2 en 
3, wie mag er 6 mei deelnemen aan de 
P/D wedstrijden?

Op naar de Alpe DuZes! En 
hier doen we het voor!
De voorbereidingen beginnen vorm te krijgen. De aanmeldingen voor 
het benefietdiner met veiling bij restaurant Olijf lopen gestaag binnen. 
Mocht je nog interesse hebben, ben er dan snel bij, een bericht via onze 
pagina op Facebook volstaat. Wij zijn te vinden op de pagina ‘Nuenen 
Fietst met Hart en Wiel. Als team beginnen we ook de kilometers te ma-
ken. Minimaal wekelijks fietsen of lopen, het gaat lekker J!

Een van onze deelnemers is Arjen 
van Henten, longarts verbonden 
aan het MMC. Hij heeft vanuit zijn 
dagelijkse ervaringen onderstaand 
artikel geschreven. Dit is wat ons 
motiveert, hier doen we het voor!

Het woord alleen al is verschrikke-
lijk. Kanker. Het sluipt geniepig het 
leven in van veel mensen en hun ge-
liefden en het lijkt ook steeds dich-
terbij te komen. Waarschijnlijk heeft 
dat vooral te maken met het feit dat 
je zelf ook ouder wordt. Soms hoor 
je zeggen op radio en Tv, of lees je in 
de krant, dat kanker een chronische 
ziekte aan het worden is. Helaas uit 
de praktijk weet ik dat we nog niet 
zover zijn. Natuurlijk worden er 
stappen gemaakt. Dit wisselt overi-
gens wel sterk per soort kanker.

Als longarts in het MMC behandel ik 
patiënten met longkanker. Helaas is 
deze vorm van kanker vaak niet 
meer te genezen en zijn behande-
lingen, hoe geavanceerd ook, ge-
richt op terugdringen van de ziekte. 
Er is wel hoop. Steeds meer doelge-

richte therapieën, in het Engels tar-
geted therapies en immunothera-
pie, worden ontwikkeld die als de 
patiënt daarvoor in aanmerking 
komt, veel gerichter de kanker kun-
nen terugdringen.

Maar deze nieuwere medicijnen 
kosten allemaal geld; helaas heel 
veel geld. Dat is de reden dat Alpe 
d’Huzes ooit is gestart, om dit geld 
te verzamelen voor het KWF en te 
besteden voor onder meer de ont-
wikkeling van nieuwe geneesmid-
delen, die wellicht op termijn wel 
degelijk kanker kunnen genezen, 
dan wel op zijn minst voor heel lan-
ge tijd kunnen terugdringen. 

Team ‘Nuenen fietst met hart en 
wiel’ 2017, gaat op 1 juni de berg be-
dwingen lopend of per fiets en wil 
veel geld ophalen voor het KWF. En 
nee, daar blijft echt niets hangen. 
Wilt u ons sponsoren? 
www.methartenwiel.nl

Arjen van Henten
longarts MMC

Tijdens het dubbeltoernooi van Bad-
minton Club Lieshout is wederom ge-
bleken dat Bert Manders de beste dub-
belaar is van deze vereniging. Bert wist 
als enige al zijn partijen te winnen en 
eindigde met een maximaal gemiddel-
de van 2,00 punten dus bovenaan. Een 
prestatie die niemand hem na kon 
doen. Bij de dames bleek Margee Hil-
gerdenaar de beste dubbelspeelster. 
Manders won het toernooi ook al in 
2015. De dubbeltoernooien bij BCL 
worden individueel afgewerkt: iedere 
deelnemer speelt met een steeds wis-
selende partner tegen een steeds an-
ders samengestelde tegenstander.

Programma
Vrijdag 24 maart, 20.30 uur: Jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering
Zondag 2 april 10.30 uur: Scan & Go 
Speurtocht

Volleybal

Badminton
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Brandevoort toch een maatje   
te groot voor Nederwetten
Door Louis Staals

De wedstrijd begon met een respectvolle minuut stilte voor het overlijden 
van de echtgenote van een van de trainers van Brandevoort. In een winderig 
sportpark van Brandevoort begon Nederwetten met grote flair aan de wed-
strijd tegen de koploper uit hun klasse. 

Al na negen minuten was het raak toen 
Christiaan Baaten na een afgeslagen 
corner vanaf de 16 meter op goal 
schoot. De bal werd niet goed ver-
werkt door de Helmondse goalie en de 
terug springende bal werd prima inge-
kopt door Tom Raaymakers. Geduren-
de de hele eerste helft bleef deze stand 
op het scorebord mede door uitste-
kend keeperswerk van Koen Joosten 
die zich revancheerde van de wedstrijd 
van vorige week tegen Gerwen. De 
stand bood perspectief voor een stunt 
tegen de koploper maar in de 2e helft 
tapte Brandevoort uit een ander vaatje. 
Al na 14 minuten strafte Adam Abdes-
salami een slordigheid in de Wettens 
defensie doeltreffend af. In de uiterste 
hoek en via binnenkant paal zette hij 
de 1-1 op het scorebord. Vanaf dat mo-

ment kreeg Nederwetten het steeds 
moeilijker en kwam nog amper in het 
doelgebied van Brandevoort. In de 70e 
minuut gaf Luuk van Stiphout de gena-
deklap. Na een goed opgezette aanval 
tikte hij de 2-1 achter de kansloze Koen 
Joosten. Weer 10 minuten later, na on-
oplettendheid in de Nederwettense 
verdediging was het opnieuw Luuk 
van Stiphout die de 3-1 aantekende. In 
de allerlaatste minuut kon ook speler 
Wing van Brandevoort de eindstand 
4-1 op het bord zetten. Brandevoort 
speelde slimmer, en met kleine genie-
pigheden die de goed leidende scheids-
rechter niet kon waarnemen maar die 
wel vaak effectief waren. Al met al een 
sportieve wedstrijd met een 4-1 uitslag 
die door de meegereisde supporters 
wel te accepteren was.

SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL 
RKSV NUENEN 
Zaterdag 25 maart 
Nuenen VE1 - Gestel VE1  .  .  .  .  .  .  . 16 .15
Zondag 26 maart
DOSKO - RKSV Nuenen  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
EFC 2 - Nuenen 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .45
Nuenen 3 - Reusel Sport 2  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 5 - Beerse Boys 5   .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 8 - Pusphaira 3   .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Dommelen 4 - Nuenen 9   .  .  .  .  .  . 10 .00
RKSV Heeze 7 - Nuenen 10   .  .  .  . 12 .00
Nuenen 11 - Geldrop 6   .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 12 - Pusphaira 5   .  .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen VR1 - Buitenveldert VR2  14 .30
Nuenen VR2 - OJC VR2   .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen VR3 - RKSV Heeze VR1  . 10 .00

EMK
Vrijdag 24 maart 
DZV 2 - EMK 1 (zaal)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .00
Zaterdag 25 maart 
EMK VE 1 - Tivoli VE 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 .30
Zondag 26 maart
EMK 1 - Reusel Sport Gr 1  .  .  .  .  .  . 14 .30
EMK 2 - DBS 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 3 - UNA 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Braakhuizen 3 - EMK 4  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 5 - Unitas'59 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Unitas'59 10 - EMK 6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
EMK VR 1 - WODAN VR 1  .  .  .  .  .  .  . 13 .00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 25 maart
RKGSV vet - Geldrop vet   .  .  .  .  .  .  . 16 .00
Zondag 26 maart
HVV Helmond 1 - RKGSV 1   .  .  .  . 14 .30
RKGSV 2 - Woenselse Boys 2   .  .  . 11 .00 
Oirschot V . 10 - RKGSV 3   .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Woenselse Boys 7 - RKGSV 4   .  .  . 12 .00
Pusphaira Vr 3 - RKGSV Vr 1   .  .  .  . 12 .00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 25 maart
Braakh . Vet . B . - Nederw . Vet .  .  .  . 16 .00
Zondag 26 maart
Nederwetten 1 - RKPVV 1  .  .  .  .  .  . 14 .30
Geldrop 8 - Nederw . 2  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .30
Nederw . 3 - Braakhuizen 10   .  .  . 10 .00
Nederwetten 4 - Acht 5 .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Pusphaira Da 1 - Nederw . Da 1  . 10 .00
N . Woensel Da1 - Nederw . Da 2 12 .00

Nuenen - Gestel  1-1
Nuenen verzuimde afgelopen zondag de trekker over te halen. Het speelde 
wellicht zijn beste helft van het seizoen en overliep Gestel het eerste uur van 
de wedstrijd. 

Na een aftastend begin in de eerste 10 
minuten kwam Nuenen langzaam op 
stoom. Yev Marcelli brak door aan de 
rechter kant en zijn harde schot ging 
rakelings langs het doel. Nog geen mi-
nuut later een lange bal op Jamey 
Raas. Hij bracht Yev Marcelli in stel-
ling maar hij schoot al vallend over. 
Niet veel later kreeg Nuenen 2 kansen 
in een minuut. Wederom Yev en Ri-
chard van Malten verzuimden de sco-
re te openen beide keren kon doelman 
Kools redden. Gestel werd aan alle 
kanten overlopen en het was genieten 
van het aanvallende spel van de groen-
witten. In de 25e minuut mocht Sjaak 
Egmond aanleggen, zijn schot ging ra-
kelings naast de kruising. Nuenen 
bleef maar gaan en Richard van Mal-
ten startte aan een imposante rush die 
hem binnen de 16 bracht.
Helaas was het nu doelman Kools van 
Gestel die zijn doel schoon hield. Yoeri 
Sijbers knalde in de 40e minuut vanaf 
20 meter op de lat, helaas wederom 
geen doelpunt. Pas kort voor rust het 
eerste gevaar van Gestel kon, het le-
verde niets op, ruststand 0-0.
Nuenen startte voortvarend aan de 2e 
helft en het kreeg ook alle ruimte van de 
Gestelnaren. In de 52e minuut mocht 
na wederom een mooie aanval Jamey 
Raas aanleggen. Zijn schot werd van 
richting veranderd en belande in het 
Eindhovense doel, eindelijk 1-0.

Het spel van Nuenen werd slordiger en 
het vele balverlies aan Nuenen zijde 
gaf Gestel langzaam weer hoop. Al 
brak Nuenen regelmatig uit waarbij 5 
tegen 3 situaties ontstonden, het 2e 
doelpunt kwam niet.
Dennis van de Reek kreeg een zeer 
grote kans en ook Koen Bots zijn schot 
werd door de uitstekende doelman 
Kools uit het doel gewerkt. Gestel ging 
alles of niets spelen en Nuenen kreeg 
het verdedigend lastiger.
Nuenen werd gedwongen om op bui-
tenspel te spelen en het mocht van ge-
luk spreken dat Gestel uit een 1 op 1 si-
tuatie voor het Nuenense doel niet tot 
scoren kwam. Kort voor tijd wees de 
goed leidende scheidsrechter Thijs naar 
de stip. Een schot werd volgens hem 
door Richard van Malten met de hand 
gekeerd. Het was Younes Hadouir die 
mocht aanleggen en de onverdiende ge-
lijkmaker binnen schoot. Niet veel later 
pakte Richard van Malten zijn 2e kaart 
en Nuenen moest met 10 man verder.
Gestel rook bloed en ging zelfs voor de 
overwinning. Uiteindelijk bleef het 1-1 
op de Oude landen. Een resultaat waar 
Nuenen niet tevreden over mag zijn. 
Een wedstrijd duurt 90 minuten en het 
lukt de groenwitten niet om duels 
vroegtijdig te beslissen.
Iets waar aan gewerkt zal moeten wor-
den. Volgende week naar rode lantaarn 
drager DOSKO.

2e editie EMK Darts Masters 
zorgt voor top(s) avond
Door John de Jong

Ruim 50 bekende en minder bekende darters waren naar de EMK “oche” ge-
komen om een gooi te doen naar de titel EMK Darts Masters 2017.

Sparta ’25 - EMK 2-0
Door Jacques Ribot

EMK begon goed aan de wedstrijd in Beek en Donk, en wist in het begin en-
kele kansjes te creëren. Ronnie Jansen had in de 2e minuut pech dat zijn inzet 
via de paal naast ging. In de 5e minuut ging een schot van Tom van Elst naast. 

Na 20 minuten in de wedstrijd kreeg Sparta meer grip op de wedstrijd. Een vrije 
trap voor Sparta werd in de 30e minuut over EMK doelman Cuppen geplaatst (1-
0). EMK kreeg in de 42e minuut een tegenvaller te verwerken doordat Rick Frede-
riks na een 2e gele kaart het veld moest verlaten. Na rust was het in de 55e minuut 
doelman Cuppen die met een redding EMK voor een grotere achterstand be-
hoedde. EMK wist knap stand te houden, maar toen het in de 75e minuut met 9 
man verder moest na een overtreding bestraft met rood voor Ruud Boerema, 
streed het een ongelijke strijd. Doelman Cuppen wist met een aantal knappe red-
dingen de schade beperkt te houden, maar in de 87e minuut werd hij voor de 2e 
maal in deze wedstrijd gepasseerd. Tom Diender was deze wedstrijd de Man of 
the Match aan EMK zijde.

Alexander Nijst 
naar Nederlandse 
Kampioenschappen
De voor Z&PV Nuenen zeer succesvolle 
Nederlandse Junioren- en Jeugdkam-
pioenschappen kortebaan liggen pas 7 
weken achter ons en toch hebben de 
eerste zwemmers zich alweer geplaatst 
voor de editie van 2018. Daarbij sinds 
afgelopen zondag ook Alexander Nijst, 
hij pakte zijn eerste individuele limiet 
ooit op de 50m vlinderslag.

Een eerste keer van iets is altijd bijzonder, 
zo ook het behalen van een limiet voor de 
NJJK. Alexander ging de wedstrijd in met 
een persoonlijk record van 28.13, maar 
wist zich te verbeteren tot 27.29 en dat 
was precies onder de gevraagde 27.34. 
Daarmee bestaat de ploeg van Z&PV 
Nuenen voor het eerste grote toernooi 
van 2018 nu al uit 3 personen, want ook 
Chris Verhoeven en Bram Zwetsloot heb-
ben reeds voldaan aan minimaal 1 limiet.
Naast de limiet leverde zijn tijd Alexan-
der ook nog een gouden medaille op, een 
kleur welke ook door Liselot van der Vel-
den (2x) en Jelmer North uit het water 
werd gevist. Jelmer behaalde dat op de 
400wissel, terwijl Liselot het met dikke 
PR’s deed op de 200vrij en 100school. 
In de zilveren categorie waren er me-
dailles voor Jonah Popken (2006) en 
Remco Verhoeven (2006) op 100school 
en 200vrij en wederom Jelmer (200rug). 
Hij maakte zijn setje compleet met 
brons op de 50vlinder, een medaille die 
er ook was voor Eunice van Ekert (2005) 
op de 200rug en Remco op de 200vrij.
Voor de overige zwemmers waren er he-
laas geen medailles, maar wel super tij-
den weggelegd. Zo haalde Lotte Basti-
aansen op 2 afstanden totaal 47 seconden 
van haar PR’s, terwijl Jan Peter van Irsel 
op dezelfde afstanden tot 32 seconden 
kwam. Ook Jasper van der Knaap, Nienke 
van Lieshout, Lennart van Sas, Floris 
Sonneveld en Diede Struijk voegden 
nieuwe PR’s aan hun lijstjes toe, terwijl 
Erica Sleddens (bijna) en Kyra Spierings 
(exact op de honderdste van een secon-
de) even snel waren als de vorige keer.

“Actie van Dennis Degens (8), Ronnie Jansen (6) kijkt toe”

ZP&V Nuenen in de race  
voor derde plaats
De prestatie van het eerste herenwaterpoloteam van ZP&V Nuenen zijn dit 
jaar opmerkelijk; eerst promoveren en vervolgens bovenin meedraaien in 
de landelijke competitie.

Afgelopen zondagmiddag werd met 
maar acht spelers afgereisd naar Cu-
lemborg voor de wedstrijd tegen het 
sterke De Meer. De plaats van assis-
tent-coach Edwin van Raaij werd nu 
ingenomen door de nog altijd gebles-
seerde Arjan Sleegers. Zijn snelheid en 
doelpunten worden door Nuenen no-
de gemist. Op voorhand was dan ook 
duidelijk dat het een moeilijke wed-
strijd zou worden. Toch wist het acht-
tal een goede wedstrijd te spelen en 
alle acht spelers haalden de eindstreep, 
hetgeen in het verleden soms niet het 
geval was.
In de eerste helft van de wedstrijd had 
Nuenen het moeilijk om de betere spe-
lers van De Meer het scoren te beletten 
waardoor een achterstand werd opge-
lopen. Maar geholpen door het grote 
en brede zwembad wist Nuenen regel-

matig goed en snel uit te breken en 
daardoor regelmatig te scoren. Daar-
door kwam het team op een goede 
voorsprong. Helaas leidden een paar 
persoonlijke fouten tot doelpunten 
voor De Meer en met nog 30 seconden 
op de klok stond Nuenen met 11-10 
achter.
Een flinke overtreding op Mart Ver-
meulen leidde tot een uitsluiting van 
een Culemborgse speler. Daarop vroeg 
de coach van Nuenen direct een time 
out aan om zijn spelers te instrueren 
voor de laatste 22 seconden. Vervol-
gens werd de man-meer situatie goed 
door Nuenen uitgespeeld en wie an-
ders dan Dirk Bothof zelf scoorde twee 
seconden voor het eindsignaal de 11-
11. Een verdiend gelijk spel waardoor 
Nuenen in de race blijft voor de derde 
plaats.

Inzet van alle Nuenen spelers voorkomt een doelpunt

Zwemmen

Waterpolo

Schaakvereniging Nuenen 
zoekt nieuwe leden
Schaakvereniging Nuenen speelt iedere maandagavond vanaf 20.00 uur in het 
Steunpunt. De SVN zoekt nieuwe leden, mannen en vrouwen. Iedereen die inte-
resse heeft, is welkom om eens binnen te lopen en eventueel een partijtje te spe-
len. De tegenstanders zijn gelijkwaardig en daarnaast bestaat er een externe com-
petitie. Het Steunpunt is te vinden aan de Goudvinkhof 12a te Nuenen. Voor 
meer informatie: Leontien Weebers, tel 06-34747810; Cor Van Leuken, tel 06-
4237-2927; Carel La Grouw, tel 06-20470376.

Topavond bij EMK

Na het eerste kopje koffie, hadden de 
dames van de kantine hun handen vol 
aan de enthousiaste darters en dorsti-
ge toeschouwers en werd er serieus 
strijd geleverd op de 5 banen. Opnieuw 
kregen Ambitie, Sportiviteit & Gezel-
ligheid gisterenavond een nieuwe di-
mensie en heeft dit dartsevenement 
alvast een plaatsje op de dartskalender 

van de PDC en BDO voor volgend jaar 
bemachtigd. Na een prachtige avond 
werd de titel EMK Darts Masters 2017 
gewonnen door Danny & Rob Kuijten. 
Rob van Gladbeek gooide de hoogste 
finish met een score van 109. Een groot 
compliment voor de organisatie én het 
kantinepersoneel: deze avond kan in 
de EMK-boeken als een TOP(s) avond.



 

Bezoek nu een van onze vijf 
inspirerende keukenshowrooms.

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

Wij zijn ook gevestigd in:

D E U R N E
STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

S O M E R E N - E I N D
BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

B E R G E I J K H E E R L E N T I L B U R G

* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

 

ALLEEN IN MAART:

KEUKENROBOT 
CADEAU 
bij aankoop 
van een keuken.*

KEUKENROBOT 

van een keuken.*

ALLEEN IN MAART:

KEUKENROBOT 

A.S. ZONDAG 
GEOPEND 
IN SOMEREN 

VAN 12.00 TOT 
17.00 UUR

Na een lange periode van hard werken is de vernieuwde 
Europalaan en de HOV2 busbaan tussen Nuenen en 
busstation Woensel in Eindhoven, succesvol afgerond.

U heeft het vast gezien, sinds kort staat er een beeld op 
het verkeersplein bij de Pinckart dat symbool staat voor 
‘verbinding’.

Dit beeld willen we een naam geven. Als inwoner willen wij 
u hier graag bij betrekken.

Bedenk een naam en stuur deze in voor 30 maart. Uit de 
ingezonden namen stellen we een Top 5 samen. Daarna kunt 
u stemmen op uw favoriete naam. Houdt uw krant, onze 
facebook pagina of de website goed in de gaten.

Bedenk een naam en maak 
kans op een ballonvaart!

Welke naam geeft u het beeld?

Naam:

E-mail:

Tel.:

geef 
mij een 

naam.nl
Bedenk een naam t/m 30 maart

Doe mee!

geefmijeennaam.nl

Knip de bon uit en deponeer deze in een van de 
actieboxen bij uw lokale supermarkt*

Albert Heijn Parkstraat en Kernkwartier. 
Jumbo De Smidse en Kernkwartier. 
Jan Linders Vincent van Goghstraat.

*
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